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AKTI SKUPŠTINE
Temeljem članka 27. st. 1. Zakona o
ustanovama („Narodne novine“ 76/93., 29/97.,
47/99., 35/08.) i članka 16. Statuta Požeškoslavonske županije („Požeško-slavonski službeni
glasnik“ 01/13), Županijska skupština Požeškoslavonske županije na Izvanrednoj sjednici
održanoj 11. travnja 2017. godine donijela je

ODLUKU
o promjeni naziva
Opće županijske bolnice Požega,
Podružnice Gradske bolnice Pakrac
Članak 1.
Mijenja se naziv Opće županijske bolnice
Požega Podružnice Gradske bolnice Pakrac, te
isti sada glasi:
„Opća županijska bolnica Požega,
Podružnica Gradska bolnica Pakrac i bolnica
hrvatskih veterana“.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Požeško-slavonskom
službenom glasniku“.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Klasa: 021-02/17-03/2
Urbroj: 2177/1-05-05/1-17-4
Požega, 11. travnja 2017. godine
PREDSJEDNIK
Marijan Aladrović, dipl. ing., v.r.
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AKTI ŽUPANA
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o
lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05., 75/09. i
14/14.) i točke 2. Odluke o produljenju ugovora o
zakupu prava lova Upravnog odjela za
gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske
županije (KLASA:UP/I 323-01/17-01/14;
URBROJ: 2177/1-06-06/5-17-2 od 17. siječnja
2017. godine), župan Alojz Tomašević (u
daljnjem tekstu: davatelj lovozakupa) s jedne
strane i Lovačko društvo "DILJ" BUK, Buk 61,
OIB: 79873046098, zastupano po predsjedniku
društva Radovanu Rotaru (u daljnjem tekstu:
lovozakupnik) s druge strane, dana 29.03.2017.
godine sklapaju

U G O V O R broj 11014
o
zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu
broj: XI/114 – "BUK"
u daljnjem tekstu: Ugovor.
I.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su
zaključile Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XI/114 - "BUK" (
(KLASA: 323-01/07-01/18, URBROJ: 2177-0101-07-1 od 29. ožujka 2007. godine) kojim je
uređen zakup prava lova za razdoblje od 1.
travnja 2007. godine do 31. ožujka 2017. godine.
II.
Lovozakupnik se na temelju nalaza i
mišljenja stručnih službi Požeško-slavonske
županije i Ministarstva poljoprivrede pridržavao
svih obveza po ranijem ugovoru, provodio je
mjere i radnje na koje je bio obvezan te time
stekao pravo iz članka 30. st. 4. Zakona o lovstvu
za produljenje ugovora o zakupu prava lova za
razdoblje od 10 sljedećih lovnih godina.
III.
Davatelj lovozakupa daje, a lovozakupnik
prima u zakup zajedničko otvoreno lovište broj
XI/114 „BUK“ (u daljnjem tekstu: lovište)
površine 3.809 ha, ustanovljeno Odlukom
Županijske
skupštine
Požeško-slavonske
županije (Klasa: 021-02/07-06/2, Ur.broj: 217701-05/1-07-42 od 15.ožujka 2007. godine), koje
se prostire na području Požeško-slavonske

županije.
Odluka iz stavka 1. ove točke, sastavni
je dio ovoga Ugovora.
IV.
Lovozakupnik je dužan služenje pravom
lova u lovištu uskladiti s odredbama zakonskih i
podzakonskih propisa, te lovnogospodarskom
osnovom i Ugovorom.
V.
Zakup prava lova u lovištu (10 lovnih
godina) produljuje se za razdoblje od 1. travnja
2017. godine do 31. ožujka 2027. godine.
VI.
Godišnja lovozakupnina za lovnu godinu
(1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće
godine) iznosi 5.520,00 kn (slovima: pet tisuća
petsto dvadeset kuna i nula lipa).
Godišnja lovozakupnina iz stavka 1. ove
točke uplaćuje se dva puta godišnje i to: do 1.
ožujka 50 % godišnje lovozakupnine za iduću
lovnu godinu, a preostali iznos godišnje
lovozakupnine zaključno do 30. rujna tekuće
lovne godine, na žiro-račun Državnog proračuna
otvorenog na razini Požeško-slavonske županije:
IBAN: HR5410010051735151852 s naznakom
model: HR05 i poziv na broj: 00110140.
Lovozakupnik je dužan u roku 15 dana od
dana sklapanja Ugovora uplatiti 50% iznosa
godišnje lovozakupnine za lovnu godinu
2017./18,
a
preostali
iznos
godišnje
lovozakupnine za lovnu godinu 2017./18.
zaključno do 30. rujna 2017. godine.
Za uplaćena sredstva na ime godišnje
lovozakupnine nakon proteka rokova iz stavka 2.
i 3. ove točke obračunat će se zatezna kamata
prema važećim zakonskim propisima koji se
odnose na prikupljanje sredstava za Državni
proračun.
VII.
U lovištu je dopušteno postaviti
lovnogospodarske i lovnotehničke objekte u
skladu s lovnogospodarskom osnovom i
propisima o prostornom uređenju.
Po isteku vremena zakupa prava lova
objekti iz stavka 1. ove točke, koji su podignuti u
lovištu, pripadaju lovištu i sastavni su dio lovišta.
VIII.
Lovozakupnik je dužan, u smislu članka
30. stavka 4., a u svezi članka 30. stavka 3.
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Zakona o lovstvu za uredno izvršenje obveza
preuzetih Ugovorom, osiguravati financijska
sredstva u visini iznosa godišnje lovozakupnine.
Sredstva su namijenjena za naplatu:
- neuplaćene lovozakupnine
- naknadu
negativne
razlike
divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
- naknadu štete koja nastaje neurednim
ispunjavanjem ugovornih obaveza ili
- zbog neispunjenja obaveza na način i pod
uvjetom kako je lovozakupnik preuzeo
Ugovorom, a posljedica koje je otkaz ili raskid
Ugovora.
U skladu sa stavkom 1. ove točke,
lovozakupnik je dužan u roku od 30 dana od dana
sklapanja Ugovora dostaviti Županiji garanciju
banke, mjenicu s avalom banke ili mjenicu s
avalom lovozakupnika u visini iznosa
financijskih sredstava od 5.520,00 kn (slovima:
pet tisuća petsto dvadeset kuna i nula lipa) s
rokom važenja do 31. ožujka 2027. godine.
Korisnik namjenskih sredstava iz stavka
1. ove točke je davatelj lovozakupa i ne smiju se
koristiti u druge svrhe.
IX.
Naknadu negativne razlike divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
nakon isteka vremena zakupa prava lova (osim
ako je negativna razlika posljedica više sile:
epidemija, požar i dr.), davatelj lovozakupa će
naplatiti iz sredstava navedenih u točki VIII.
Ugovora, a ista su namijenjena za dovođenje
lovišta u stanje propisano lovnogospodarskom
osnovom.
U slučaju raskida Ugovora od strane
davatelja lovozakupa, osim u slučajevima iz
točke XI. Ugovora ili iz razloga koji padaju na
teret Republike Hrvatske (izmjena Zakona o
lovstvu i dr.), lovozakupnik ima pravo na povrat
uloženih, a neiskorištenih (neamortiziranih)
sredstava, koja je uložio provedbom
lovnogospodarske osnove.
U slučaju izmijenjenog stanja lovišta
zbog izgradnje javnih i šumskih prometnica,
dalekovoda, plinovoda, retencija, kanala,
otvaranja eksploatacijskih polja za korištenje
mineralnih sirovina, ograđivanja šumskih i
poljoprivrednih kultura, izgradnje športskorekreativnih sadržaja, izgradnje golf igrališta i
sličnih zahvata u prostoru lovozakupnik nema
pravo potraživati nikakvu naknadu.
Ako se površina lovišta smanji za više od
20 % lovozakupnik ima pravo na proporcionalno
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smanjenje godišnje lovozakupnine ako se lovište
ne ukine i nema pravo potraživati nikakvu
naknadu.
X.
Lovozakupnik ne smije pravo lova iz
Ugovora dati u podzakup. Prijenos prava lova na
pravnog slijednika ili treću osobu dopušteno je
isključivo uz prethodnu suglasnost davatelja
lovozakupa.
XI.
Davatelj lovozakupa može i prije isteka
vremena zakupa prava lova jednostrano raskinuti
Ugovor bez otkaznog roka i bez obveze povrata
sredstava iz točke VIII. Ugovora, u sljedećim
slučajevima:
1. ako se lovozakupnik služi pravom lova
protivno Ugovoru i uvjetima zaštite prirode ako
su određeni
2. ako se utvrdi da je propustima
lovozakupnika u provedbi lovnogospodarske
osnove, bez opravdanih razloga, umanjen fond
pojedine vrste divljači ispod biološkog
minimuma za tekuću godinu
3. ako lovozakupnik ne provodi mjere i
radnje utvrđene propisima o lovstvu
4. ako lovozakupnik ne plati godišnju
lovozakupninu u roku iz točke VI. Ugovora
5. ako lovozakupnik ne ispuni ili prestane
ispunjavati obvezu iz točke VIII. Ugovora
6. ako jedan ili više članova
lovozakupnika i osobe kojima je lovozakupnik
omogućio lov u lovištu počini radnje iz članka 96.
stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12. i 14. Zakona o lovstvu, te ako počini
radnje iz članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4.,
5., 7. i 8. Zakona o lovstvu. Zbog navedenih
razloga davatelj lovozakupa može raskinuti
Ugovor bez obzira na vođenje prekršajnog
postupka i njegov ishod
7. ako lovozakupnik ne nadoknadi bilo
koju štetu od divljači za koju je utvrđena njegova
odgovornost u izvršavanju prava lova temeljem
Ugovora
8. ako lovozakupnik pravo lova iz
Ugovora da u podzakup ili ako prenese pravo lova
na pravnog slijednika ili treću osobu bez
prethodne suglasnosti davatelja lovozakupa
9. ako dođe do promjene statusa
lovozakupnika u smislu članka 48. Zakona o
udrugama ("Narodne novine", broj: 74/14.).
XII.
Lovozakupnik može u pisanom obliku
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otkazati Ugovor ne navodeći razloge, u svako
doba za sljedeću lovnu godinu, uz obvezu da
obavijest o otkazu Ugovora dostavi davatelju
lovozakupa najkasnije do 31. prosinca tekuće
godine za narednu lovnu godinu.
XIII.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora
iz točke XI. Ugovora ili otkaza Ugovora iz točke
XII. Ugovora, lovozakupnik:
- gubi pravo na financijska sredstva iz
točke VIII. Ugovora
- nema pravo na povrat uplaćene godišnje
lovozakupnine
- nema pravo na povrat eventualnih
ulaganja
- nema pravo na naknadu štete.
XIV.
Izričito ili prešutno toleriranje davatelja
lovozakupa bilo koje povrede ugovornih ili
zakonskih odredbi od strane lovozakupnika ne
povlači za sobom toleriranje davatelja
lovozakupa te ili bilo koje druge povrede
ugovornih ili zakonskih odredbi, jednako kao što
ni nekorištenje davatelja lovozakupa bilo kojim
pravnim sredstvom temeljem Ugovora ne
rezultira odricanjem davatelja lovozakupa od
prava korištenja tim ili drugim pravnim
sredstvima temeljem Ugovora.
XV.
Lovozakupnik odgovara za eventualna
potraživanja trećih osoba koja bi nastupila u
lovištu ili u svezi s obavljanjem prava lova u
lovištu, a koja su posljedica pravomoćne sudske
odluke ili druge odluke nadležnog državnog tijela
za vrijeme trajanja zakupa prava lova.
XVI.
Lovozakupnik
je
dužan donijeti
lovnogospodarsku osnovu u roku od 90 dana od
dana sklapanja Ugovora.
XVII.
Lovozakupnik je dužan ishoditi uvjete
zaštite prirode koji su u interesu očuvanja
prirodnih staništa i divlje flore i faune te zaštite
biološke raznolikosti, u skladu s posebnim
propisima i ugraditi ih u lovnogospodarsku
osnovu.
XVIII.
Odredbe Ugovora primjenjuju se s danom

1. travnja 2017. godine.
XIX.
Ugovor je sastavljen u šest istovjetnih
primjerka, za svaku stranu po tri primjerka.
XX.
U znak pristanka na prava i obveze iz
Ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno
potpisuju.
XXI.
U slučaju neizvršavanja Ugovora i
mogućih sporova proizašlih iz Ugovora utvrđuje
se stvarna nadležnost suda u Požegi.
KLASA : 323-01/17-01/16
URBROJ : 2177/1-01-17-1
Za lovozakupnika
PREDSJEDNIK DRUŠTVA
Radovan Rotar, v.r.
Za davatelja lovozakupa
ŽUPAN
Alojz Tomašević dipl.oec., v.r.
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o
lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05., 75/09. i
14/14.) i točke 2. Odluke o produljenju ugovora o
zakupu prava lova Upravnog odjela za
gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske
županije (KLASA:UP/I 323-01/17-01/21 ;
URBROJ: 2177/1-06-06/5-17-2 od 17. siječnja
2017. godine), župan Alojz Tomašević (u
daljnjem tekstu: davatelj lovozakupa) s jedne
strane i Lovačko društvo "FAZAN" PAKRAC,
Matkovac 100, OIB: 43755918276, zastupano
po predsjedniku društva Josipu Delorenciju (u
daljnjem tekstu: lovozakupnik) s druge strane,
dana 29.03.2017. godine sklapaju

U G O V O R broj 11021
o
zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu
broj: XI/121 – "FAZAN"
u daljnjem tekstu: Ugovor.
I.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su
zaključile Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XI/121 - "FAZAN" (
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(KLASA: 323-01/08-01/4, URBROJ: 2177/101-08-1 od 28. ožujka 2008. godine) kojim je
uređen zakup prava lova za razdoblje od 1.
travnja 2007. godine do 31. ožujka 2017. godine.
II.
Lovozakupnik se na temelju nalaza i
mišljenja stručnih službi Požeško-slavonske
županije i Ministarstva poljoprivrede pridržavao
svih obveza po ranijem ugovoru, provodio je
mjere i radnje na koje je bio obvezan te time
stekao pravo iz članka 30. st. 4. Zakona o lovstvu
za produljenje ugovora o zakupu prava lova za
razdoblje od 10 sljedećih lovnih godina.
III.
Davatelj lovozakupa daje, a lovozakupnik
prima u zakup zajedničko otvoreno lovište broj
XI/121 „FAZAN“ (u daljnjem tekstu: lovište)
površine 13.260 ha, ustanovljeno Odlukom
Županijske skupštine Požeško-slavonske
županije (Klasa: 021-02/07-06/2, Ur.broj: 217701-05/1-07-49 od 15.ožujka 2007. godine), koje
se prostire na području Požeško-slavonske
županije.
Odluka iz stavka 1. ove točke, sastavni
je dio ovoga Ugovora.
IV.
Lovozakupnik je dužan služenje pravom
lova u lovištu uskladiti s odredbama zakonskih i
podzakonskih propisa, te lovnogospodarskom
osnovom i Ugovorom.
V.
Zakup prava lova u lovištu (10 lovnih
godina) produljuje se za razdoblje od 1. travnja
2017. godine do 31. ožujka 2027. godine.
VI.
Godišnja lovozakupnina za lovnu godinu
(1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće
godine) iznosi 23.008,00 kn (slovima: dvadeset
tri tisuće osam kuna i nula lipa).
Godišnja lovozakupnina iz stavka 1. ove
točke uplaćuje se dva puta godišnje i to: do 1.
ožujka 50 % godišnje lovozakupnine za iduću
lovnu godinu, a preostali iznos godišnje
lovozakupnine zaključno do 30. rujna tekuće
lovne godine, na žiro-račun Državnog proračuna
otvorenog na razini Požeško-slavonske županije:
IBAN: HR5410010051735151852 s naznakom
model: HR05 i poziv na broj: 00110213.
Lovozakupnik je dužan u roku 15 dana od
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dana sklapanja Ugovora uplatiti 50% iznosa
godišnje lovozakupnine za lovnu godinu
2017./18,
a
preostali
iznos
godišnje
lovozakupnine za lovnu godinu 2017./18.
zaključno do 30. rujna 2017. godine.
Za uplaćena sredstva na ime godišnje
lovozakupnine nakon proteka rokova iz stavka 2.
i 3. ove točke obračunat će se zatezna kamata
prema važećim zakonskim propisima koji se
odnose na prikupljanje sredstava za Državni
proračun.
VII.
U lovištu je dopušteno postaviti
lovnogospodarske i lovnotehničke objekte u
skladu s lovnogospodarskom osnovom i
propisima o prostornom uređenju.
Po isteku vremena zakupa prava lova
objekti iz stavka 1. ove točke, koji su podignuti u
lovištu, pripadaju lovištu i sastavni su dio lovišta.
VIII.
Lovozakupnik je dužan, u smislu članka
30. stavka 4., a u svezi članka 30. stavka 3.
Zakona o lovstvu za uredno izvršenje obveza
preuzetih Ugovorom, osiguravati financijska
sredstva u visini iznosa godišnje lovozakupnine.
Sredstva su namijenjena za naplatu:
- neuplaćene lovozakupnine
- naknadu
negativne
razlike
divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
- naknadu štete koja nastaje neurednim
ispunjavanjem ugovornih obaveza ili
- zbog neispunjenja obaveza na način i pod
uvjetom kako je lovozakupnik preuzeo
Ugovorom, a posljedica koje je otkaz ili raskid
Ugovora.
U skladu sa stavkom 1. ove točke,
lovozakupnik je dužan u roku od 30 dana od dana
sklapanja Ugovora dostaviti Županiji garanciju
banke, mjenicu s avalom banke ili mjenicu s
avalom lovozakupnika u visini iznosa
financijskih sredstava od 23.008,00 kn (slovima:
dvadeset tri tisuće osam kuna i nula lipa) s rokom
važenja do 31. ožujka 2027. godine.
Korisnik namjenskih sredstava iz stavka
1. ove točke je davatelj lovozakupa i ne smiju se
koristiti u druge svrhe.
IX.
Naknadu negativne razlike divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
nakon isteka vremena zakupa prava lova (osim
ako je negativna razlika posljedica više sile:
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epidemija, požar i dr.), davatelj lovozakupa će
naplatiti iz sredstava navedenih u točki VIII.
Ugovora, a ista su namijenjena za dovođenje
lovišta u stanje propisano lovnogospodarskom
osnovom.
U slučaju raskida Ugovora od strane
davatelja lovozakupa, osim u slučajevima iz
točke XI. Ugovora ili iz razloga koji padaju na
teret Republike Hrvatske (izmjena Zakona o
lovstvu i dr.), lovozakupnik ima pravo na povrat
uloženih, a neiskorištenih (neamortiziranih)
sredstava, koja je uložio provedbom
lovnogospodarske osnove.
U slučaju izmijenjenog stanja lovišta
zbog izgradnje javnih i šumskih prometnica,
dalekovoda, plinovoda, retencija, kanala,
otvaranja eksploatacijskih polja za korištenje
mineralnih sirovina, ograđivanja šumskih i
poljoprivrednih kultura, izgradnje športskorekreativnih sadržaja, izgradnje golf igrališta i
sličnih zahvata u prostoru lovozakupnik nema
pravo potraživati nikakvu naknadu.
Ako se površina lovišta smanji za više od
20 % lovozakupnik ima pravo na proporcionalno
smanjenje godišnje lovozakupnine ako se lovište
ne ukine i nema pravo potraživati nikakvu
naknadu.
X.
Lovozakupnik ne smije pravo lova iz
Ugovora dati u podzakup. Prijenos prava lova na
pravnog slijednika ili treću osobu dopušteno je
isključivo uz prethodnu suglasnost davatelja
lovozakupa.
XI.
Davatelj lovozakupa može i prije isteka
vremena zakupa prava lova jednostrano raskinuti
Ugovor bez otkaznog roka i bez obveze povrata
sredstava iz točke VIII. Ugovora, u sljedećim
slučajevima:
1. ako se lovozakupnik služi pravom lova
protivno Ugovoru i uvjetima zaštite prirode ako
su određeni
2. ako se utvrdi da je propustima
lovozakupnika u provedbi lovnogospodarske
osnove, bez opravdanih razloga, umanjen fond
pojedine vrste divljači ispod biološkog
minimuma za tekuću godinu
3. ako lovozakupnik ne provodi mjere i
radnje utvrđene propisima o lovstvu
4. ako lovozakupnik ne plati godišnju
lovozakupninu u roku iz točke VI. Ugovora
5. ako lovozakupnik ne ispuni ili prestane

ispunjavati obvezu iz točke VIII. Ugovora
6. ako jedan ili više članova
lovozakupnika i osobe kojima je lovozakupnik
omogućio lov u lovištu počini radnje iz članka 96.
stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12. i 14. Zakona o lovstvu, te ako počini
radnje iz članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4.,
5., 7. i 8. Zakona o lovstvu. Zbog navedenih
razloga davatelj lovozakupa može raskinuti
Ugovor bez obzira na vođenje prekršajnog
postupka i njegov ishod
7. ako lovozakupnik ne nadoknadi bilo
koju štetu od divljači za koju je utvrđena njegova
odgovornost u izvršavanju prava lova temeljem
Ugovora
8. ako lovozakupnik pravo lova iz
Ugovora da u podzakup ili ako prenese pravo lova
na pravnog slijednika ili treću osobu bez
prethodne suglasnosti davatelja lovozakupa
9. ako dođe do promjene statusa
lovozakupnika u smislu članka 48. Zakona o
udrugama ("Narodne novine", broj: 74/14.).
XII.
Lovozakupnik može u pisanom obliku
otkazati Ugovor ne navodeći razloge, u svako
doba za sljedeću lovnu godinu, uz obvezu da
obavijest o otkazu Ugovora dostavi davatelju
lovozakupa najkasnije do 31. prosinca tekuće
godine za narednu lovnu godinu.
XIII.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora
iz točke XI. Ugovora ili otkaza Ugovora iz točke
XII. Ugovora, lovozakupnik:
- gubi pravo na financijska sredstva iz točke
VIII. Ugovora
- nema pravo na povrat uplaćene godišnje
lovozakupnine
- nema pravo na povrat eventualnih ulaganja
- nema pravo na naknadu štete.
XIV.
Izričito ili prešutno toleriranje davatelja
lovozakupa bilo koje povrede ugovornih ili
zakonskih odredbi od strane lovozakupnika ne
povlači
za sobom toleriranje davatelja
lovozakupa te ili bilo koje druge povrede
ugovornih ili zakonskih odredbi, jednako kao što
ni nekorištenje davatelja lovozakupa bilo kojim
pravnim sredstvom temeljem Ugovora ne
rezultira odricanjem davatelja lovozakupa od
prava korištenja tim ili drugim pravnim
sredstvima temeljem Ugovora.
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XV.
Lovozakupnik odgovara za eventualna
potraživanja trećih osoba koja bi nastupila u
lovištu ili u svezi s obavljanjem prava lova u
lovištu, a koja su posljedica pravomoćne sudske
odluke ili druge odluke nadležnog državnog tijela
za vrijeme trajanja zakupa prava lova.
XVI.
Lovozakupnik je dužan donijeti
lovnogospodarsku osnovu u roku od 90 dana od
dana sklapanja Ugovora.
XVII.
Lovozakupnik je dužan ishoditi uvjete
zaštite prirode koji su u interesu očuvanja
prirodnih staništa i divlje flore i faune te zaštite
biološke raznolikosti, u skladu s posebnim
propisima i ugraditi ih u lovnogospodarsku
osnovu.
XVIII.
Odredbe Ugovora primjenjuju se s danom
1. travnja 2017. godine.
XIX.
Ugovor je sastavljen u šest istovjetnih
primjerka, za svaku stranu po tri primjerka.
XX.
U znak pristanka na prava i obveze iz
Ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno
potpisuju.
XXI.
U slučaju neizvršavanja Ugovora i
mogućih sporova proizašlih iz Ugovora utvrđuje
se stvarna nadležnost suda u Požegi.
KLASA : 323-01/17-01/23
URBROJ : 2177/1-01-17-1
Za lovozakupnika
PREDSJEDNIK DRUŠTVA
Josip Delorenci, v.r.
Za davatelja lovozakupa
ŽUPAN
Alojz Tomašević dipl.oec. , v.r.
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o
lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05., 75/09. i
14/14.) i točke 2. Odluke o produljenju ugovora o
zakupu prava lova Upravnog odjela za
gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske
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županije (KLASA:UP/I 323-01/17-01/17;
URBROJ: 2177/1-06-06/5-17-2 od 17. siječnja
2017. godine), župan Alojz Tomašević (u
daljnjem tekstu: davatelj lovozakupa) s jedne
strane i Lovačko društvo "FAZAN" RUŠEVO,
Migalovci 94, OIB: 30519785201, zastupano po
predsjedniku društva Nikoli Mariću (u daljnjem
tekstu: lovozakupnik) s druge strane, dana
29.03.2017. godine sklapaju

U G O V O R broj 11017
o
zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu
broj: XI/117 – "RUŠEVO"
u daljnjem tekstu: Ugovor.
I.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su
zaključile Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XI/117 - "RUŠEVO" (
(KLASA: 323-01/07-01/21, URBROJ: 2177-0101-07-1 od 29. ožujka 2007. godine) kojim je
uređen zakup prava lova za razdoblje od 1.
travnja 2007. godine do 31. ožujka 2017. godine.
II.
Lovozakupnik se na temelju nalaza i
mišljenja stručnih službi Požeško-slavonske
županije i Ministarstva poljoprivrede pridržavao
svih obveza po ranijem ugovoru, provodio je
mjere i radnje na koje je bio obvezan te time
stekao pravo iz članka 30. st. 4. Zakona o lovstvu
za produljenje ugovora o zakupu prava lova za
razdoblje od 10 sljedećih lovnih godina.
III.
Davatelj lovozakupa daje, a lovozakupnik
prima u zakup zajedničko otvoreno lovište broj
XI/117 „RUŠEVO“ (u daljnjem tekstu: lovište)
površine 5.137 ha, ustanovljeno Odlukom
Županijske skupštine Požeško-slavonske
županije (Klasa: 021-02/07-06/2, Ur.broj: 217701-05/1-07-45 od 15.ožujka 2007. godine), koje
se prostire na području Požeško-slavonske
županije.
Odluka iz stavka 1. ove točke, sastavni
je dio ovoga Ugovora.
IV.
Lovozakupnik je dužan služenje pravom
lova u lovištu uskladiti s odredbama zakonskih i
podzakonskih propisa, te lovnogospodarskom
osnovom i Ugovorom.
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V.
Zakup prava lova u lovištu (10 lovnih
godina) produljuje se za razdoblje od 1. travnja
2017. godine do 31. ožujka 2027. godine.
VI.
Godišnja lovozakupnina za lovnu godinu
(1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće
godine) iznosi 7.750,00 kn (slovima: sedam
tisuća sedamsto pedeset kuna i nula lipa).
Godišnja lovozakupnina iz stavka 1. ove
točke uplaćuje se dva puta godišnje i to: do 1.
ožujka 50 % godišnje lovozakupnine za iduću
lovnu godinu, a preostali iznos godišnje
lovozakupnine zaključno do 30. rujna tekuće
lovne godine, na žiro-račun Državnog proračuna
otvorenog na razini Požeško-slavonske županije:
IBAN: HR5410010051735151852 s naznakom
model: HR05 i poziv na broj: 00110175.
Lovozakupnik je dužan u roku 15 dana od
dana sklapanja Ugovora uplatiti 50% iznosa
godišnje lovozakupnine za lovnu godinu
2017./18,
a
preostali
iznos
godišnje
lovozakupnine za lovnu godinu 2017./18.
zaključno do 30. rujna 2017. godine.
Za uplaćena sredstva na ime godišnje
lovozakupnine nakon proteka rokova iz stavka 2.
i 3. ove točke obračunat će se zatezna kamata
prema važećim zakonskim propisima koji se
odnose na prikupljanje sredstava za Državni
proračun.
VII.
U lovištu je dopušteno postaviti
lovnogospodarske i lovnotehničke objekte u
skladu s lovnogospodarskom osnovom i
propisima o prostornom uređenju.
Po isteku vremena zakupa prava lova
objekti iz stavka 1. ove točke, koji su podignuti u
lovištu, pripadaju lovištu i sastavni su dio lovišta.
VIII.
Lovozakupnik je dužan, u smislu članka
30. stavka 4., a u svezi članka 30. stavka 3.
Zakona o lovstvu za uredno izvršenje obveza
preuzetih Ugovorom, osiguravati financijska
sredstva u visini iznosa godišnje lovozakupnine.
Sredstva su namijenjena za naplatu:
- neuplaćene lovozakupnine
- naknadu
negativne
razlike
divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
- naknadu štete koja nastaje neurednim
ispunjavanjem ugovornih obaveza ili
- zbog neispunjenja obaveza na način i pod
uvjetom kako je lovozakupnik preuzeo
Ugovorom, a posljedica koje je otkaz ili raskid
Ugovora.

U skladu sa stavkom 1. ove točke,
lovozakupnik je dužan u roku od 30 dana od dana
sklapanja Ugovora dostaviti Županiji garanciju
banke, mjenicu s avalom banke ili mjenicu s
avalom lovozakupnika u visini iznosa
financijskih sredstava od 7.750,00 kn (slovima:
sedam tisuća sedamsto pedeset kuna i nula lipa) s
rokom važenja do 31. ožujka 2027. godine.
Korisnik namjenskih sredstava iz stavka
1. ove točke je davatelj lovozakupa i ne smiju se
koristiti u druge svrhe.
IX.
Naknadu negativne razlike divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
nakon isteka vremena zakupa prava lova (osim
ako je negativna razlika posljedica više sile:
epidemija, požar i dr.), davatelj lovozakupa će
naplatiti iz sredstava navedenih u točki VIII.
Ugovora, a ista su namijenjena za dovođenje
lovišta u stanje propisano lovnogospodarskom
osnovom.
U slučaju raskida Ugovora od strane
davatelja lovozakupa, osim u slučajevima iz
točke XI. Ugovora ili iz razloga koji padaju na
teret Republike Hrvatske (izmjena Zakona o
lovstvu i dr.), lovozakupnik ima pravo na povrat
uloženih, a neiskorištenih (neamortiziranih)
sredstava, koja je uložio provedbom
lovnogospodarske osnove.
U slučaju izmijenjenog stanja lovišta
zbog izgradnje javnih i šumskih prometnica,
dalekovoda, plinovoda, retencija, kanala,
otvaranja eksploatacijskih polja za korištenje
mineralnih sirovina, ograđivanja šumskih i
poljoprivrednih kultura, izgradnje športskorekreativnih sadržaja, izgradnje golf igrališta i
sličnih zahvata u prostoru lovozakupnik nema
pravo potraživati nikakvu naknadu.
Ako se površina lovišta smanji za više od
20 % lovozakupnik ima pravo na proporcionalno
smanjenje godišnje lovozakupnine ako se lovište
ne ukine i nema pravo potraživati nikakvu
naknadu.
X.
Lovozakupnik ne smije pravo lova iz
Ugovora dati u podzakup. Prijenos prava lova na
pravnog slijednika ili treću osobu dopušteno je
isključivo uz prethodnu suglasnost davatelja
lovozakupa.
XI.
Davatelj lovozakupa može i prije isteka
vremena zakupa prava lova jednostrano raskinuti
Ugovor bez otkaznog roka i bez obveze povrata
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sredstava iz točke VIII. Ugovora, u sljedećim
slučajevima:
1. ako se lovozakupnik služi pravom lova
protivno Ugovoru i uvjetima zaštite prirode ako
su određeni
2. ako se utvrdi da je propustima
lovozakupnika u provedbi lovnogospodarske
osnove, bez opravdanih razloga, umanjen fond
pojedine vrste divljači ispod biološkog
minimuma za tekuću godinu
3. ako lovozakupnik ne provodi mjere i
radnje utvrđene propisima o lovstvu
4. ako lovozakupnik ne plati godišnju
lovozakupninu u roku iz točke VI. Ugovora
5. ako lovozakupnik ne ispuni ili prestane
ispunjavati obvezu iz točke VIII. Ugovora
6. ako jedan ili više članova
lovozakupnika i osobe kojima je lovozakupnik
omogućio lov u lovištu počini radnje iz članka 96.
stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12. i 14. Zakona o lovstvu, te ako počini
radnje iz članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4.,
5., 7. i 8. Zakona o lovstvu. Zbog navedenih
razloga davatelj lovozakupa može raskinuti
Ugovor bez obzira na vođenje prekršajnog
postupka i njegov ishod
7. ako lovozakupnik ne nadoknadi bilo
koju štetu od divljači za koju je utvrđena njegova
odgovornost u izvršavanju prava lova temeljem
Ugovora
8. ako lovozakupnik pravo lova iz
Ugovora da u podzakup ili ako prenese pravo lova
na pravnog slijednika ili treću osobu bez
prethodne suglasnosti davatelja lovozakupa
9. ako dođe do promjene statusa
lovozakupnika u smislu članka 48. Zakona o
udrugama ("Narodne novine", broj: 74/14.).
XII.
Lovozakupnik može u pisanom obliku
otkazati Ugovor ne navodeći razloge, u svako
doba za sljedeću lovnu godinu, uz obvezu da
obavijest o otkazu Ugovora dostavi davatelju
lovozakupa najkasnije do 31. prosinca tekuće
godine za narednu lovnu godinu.
XIII.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora
iz točke XI. Ugovora ili otkaza Ugovora iz točke
XII. Ugovora, lovozakupnik:
- gubi pravo na financijska sredstva iz točke VIII.
Ugovora
- nema pravo na povrat uplaćene godišnje
lovozakupnine
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- nema pravo na povrat eventualnih ulaganja
- nema pravo na naknadu štete.
XIV.
Izričito ili prešutno toleriranje davatelja
lovozakupa bilo koje povrede ugovornih ili
zakonskih odredbi od strane lovozakupnika ne
povlači za sobom toleriranje davatelja
lovozakupa te ili bilo koje druge povrede
ugovornih ili zakonskih odredbi, jednako kao što
ni nekorištenje davatelja lovozakupa bilo kojim
pravnim sredstvom temeljem Ugovora ne
rezultira odricanjem davatelja lovozakupa od
prava korištenja tim ili drugim pravnim
sredstvima temeljem Ugovora.
XV.
Lovozakupnik odgovara za eventualna
potraživanja trećih osoba koja bi nastupila u
lovištu ili u svezi s obavljanjem prava lova u
lovištu, a koja su posljedica pravomoćne sudske
odluke ili druge odluke nadležnog državnog tijela
za vrijeme trajanja zakupa prava lova.
XVI.
Lovozakupnik je dužan donijeti
lovnogospodarsku osnovu u roku od 90 dana od
dana sklapanja Ugovora.
XVII.
Lovozakupnik je dužan ishoditi uvjete
zaštite prirode koji su u interesu očuvanja
prirodnih staništa i divlje flore i faune te zaštite
biološke raznolikosti, u skladu s posebnim
propisima i ugraditi ih u lovnogospodarsku
osnovu.
XVIII.
Odredbe Ugovora primjenjuju se s danom
1. travnja 2017. godine.
XIX.
Ugovor je sastavljen u šest istovjetnih
primjerka, za svaku stranu po tri primjerka.
XX.
U znak pristanka na prava i obveze iz
Ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno
potpisuju.
XXI.
U slučaju neizvršavanja Ugovora i
mogućih sporova proizašlih iz Ugovora utvrđuje
se stvarna nadležnost suda u Požegi.
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KLASA : 323-01/17-01/19
URBROJ : 2177/1-01-17-1
Za lovozakupnika
PREDSJEDNIK DRUŠTVA
Nikola Marić, v.r.
Za davatelja lovozakupa
ŽUPAN
Alojz Tomašević dipl.oec. , v.r.
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o
lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05., 75/09. i
14/14.) i točke 2. Odluke o produljenju ugovora o
zakupu prava lova Upravnog odjela za
gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske
županije (KLASA:UP/I 323-01/17-01/22 ;
URBROJ: 2177/1-06-06/5-17-2 od 17. siječnja
2017. godine), župan Alojz Tomašević (u
daljnjem tekstu: davatelj lovozakupa) s jedne
strane i Hrvatsko lovačko društvo "JELEN"
LIPIK, K. Tomislava 27, OIB: 56617656938,
zastupano po predsjedniku društva Aleksandru
Tereru (u daljnjem tekstu: lovozakupnik) s druge
strane, dana 29.03.2017. godine sklapaju

U G O V O R broj 11022
o
zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu
broj: XI/122 – "TROKUT"
u daljnjem tekstu: Ugovor.
I.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su
zaključile Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XI/122 - "TROKUT" (
(KLASA: 323-01/08-01/5, URBROJ: 2177/101-08-1 od 28. ožujka 2008. godine) kojim je
uređen zakup prava lova za razdoblje od 1.
travnja 2007. godine do 31. ožujka 2017. godine.
II.
Lovozakupnik se na temelju nalaza i
mišljenja stručnih službi Požeško-slavonske
županije i Ministarstva poljoprivrede pridržavao
svih obveza po ranijem ugovoru, provodio je
mjere i radnje na koje je bio obvezan te time
stekao pravo iz članka 30. st. 4. Zakona o lovstvu
za produljenje ugovora o zakupu prava lova za
razdoblje od 10 sljedećih lovnih godina.

III.
Davatelj lovozakupa daje, a lovozakupnik
prima u zakup zajedničko otvoreno lovište broj
XI/122 „TROKUT“ (u daljnjem tekstu: lovište)
površine 10.961 ha, ustanovljeno Odlukom
Županijske skupštine Požeško-slavonske
županije (Klasa: 021-02/07-06/2, Ur.broj: 217701-05/1-07-50 od 15.ožujka 2007. godine), koje
se prostire na području Požeško-slavonske
županije.
Odluka iz stavka 1. ove točke, sastavni
je dio ovoga Ugovora.
IV.
Lovozakupnik je dužan služenje pravom
lova u lovištu uskladiti s odredbama zakonskih i
podzakonskih propisa, te lovnogospodarskom
osnovom i Ugovorom.
V.
Zakup prava lova u lovištu (10 lovnih
godina) produljuje se za razdoblje od 1. travnja
2017. godine do 31. ožujka 2027. godine.
VI.
Godišnja lovozakupnina za lovnu godinu
(1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće
godine) iznosi 25.784,00 kn (slovima: dvadeset
pet tisuća sedamsto osamdeset četiri kune i nula
lipa).
Godišnja lovozakupnina iz stavka 1. ove
točke uplaćuje se dva puta godišnje i to: do 1.
ožujka 50 % godišnje lovozakupnine za iduću
lovnu godinu, a preostali iznos godišnje
lovozakupnine zaključno do 30. rujna tekuće
lovne godine, na žiro-račun Državnog proračuna
otvorenog na razini Požeško-slavonske županije:
IBAN: HR5410010051735151852 s naznakom
model: HR05 i poziv na broj: 00110221.
Lovozakupnik je dužan u roku 15 dana od
dana sklapanja Ugovora uplatiti 50% iznosa
godišnje lovozakupnine za lovnu godinu
2017./18,
a
preostali
iznos
godišnje
lovozakupnine za lovnu godinu 2017./18.
zaključno do 30. rujna 2017. godine.
Za uplaćena sredstva na ime godišnje
lovozakupnine nakon proteka rokova iz stavka 2.
i 3. ove točke obračunat će se zatezna kamata
prema važećim zakonskim propisima koji se
odnose na prikupljanje sredstava za Državni
proračun.
U

lovištu

VII.
je dopušteno

postaviti
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lovnogospodarske i lovnotehničke objekte u
skladu s lovnogospodarskom osnovom i
propisima o prostornom uređenju.
Po isteku vremena zakupa prava lova
objekti iz stavka 1. ove točke, koji su podignuti u
lovištu, pripadaju lovištu i sastavni su dio lovišta.
VIII.
Lovozakupnik je dužan, u smislu članka
30. stavka 4., a u svezi članka 30. stavka 3.
Zakona o lovstvu za uredno izvršenje obveza
preuzetih Ugovorom, osiguravati financijska
sredstva u visini iznosa godišnje lovozakupnine.
Sredstva su namijenjena za naplatu:
- neuplaćene lovozakupnine
- naknadu
negativne
razlike
divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
- naknadu štete koja nastaje neurednim
ispunjavanjem ugovornih obaveza ili
- zbog neispunjenja obaveza na način i pod
uvjetom kako je lovozakupnik preuzeo
Ugovorom, a posljedica koje je otkaz ili raskid
Ugovora.
U skladu sa stavkom 1. ove točke,
lovozakupnik je dužan u roku od 30 dana od dana
sklapanja Ugovora dostaviti Županiji garanciju
banke, mjenicu s avalom banke ili mjenicu s
avalom lovozakupnika u visini iznosa
financijskih sredstava od 25.784,00 kn (slovima:
dvadeset pet tisuća sedamsto osamdeset četiri
kune i nula lipa) s rokom važenja do 31. ožujka
2027. godine.
Korisnik namjenskih sredstava iz stavka
1. ove točke je davatelj lovozakupa i ne smiju se
koristiti u druge svrhe.
IX.
Naknadu negativne razlike divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
nakon isteka vremena zakupa prava lova (osim
ako je negativna razlika posljedica više sile:
epidemija, požar i dr.), davatelj lovozakupa će
naplatiti iz sredstava navedenih u točki VIII.
Ugovora, a ista su namijenjena za dovođenje
lovišta u stanje propisano lovnogospodarskom
osnovom.
U slučaju raskida Ugovora od strane
davatelja lovozakupa, osim u slučajevima iz
točke XI. Ugovora ili iz razloga koji padaju na
teret Republike Hrvatske (izmjena Zakona o
lovstvu i dr.), lovozakupnik ima pravo na povrat
uloženih, a neiskorištenih (neamortiziranih)
sredstava, koja je uložio provedbom
lovnogospodarske osnove.
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U slučaju izmijenjenog stanja lovišta
zbog izgradnje javnih i šumskih prometnica,
dalekovoda, plinovoda, retencija, kanala,
otvaranja eksploatacijskih polja za korištenje
mineralnih sirovina, ograđivanja šumskih i
poljoprivrednih kultura, izgradnje športskorekreativnih sadržaja, izgradnje golf igrališta i
sličnih zahvata u prostoru lovozakupnik nema
pravo potraživati nikakvu naknadu.
Ako se površina lovišta smanji za više od
20 % lovozakupnik ima pravo na proporcionalno
smanjenje godišnje lovozakupnine ako se lovište
ne ukine i nema pravo potraživati nikakvu
naknadu.
X.
Lovozakupnik ne smije pravo lova iz
Ugovora dati u podzakup. Prijenos prava lova na
pravnog slijednika ili treću osobu dopušteno je
isključivo uz prethodnu suglasnost davatelja
lovozakupa.
XI.
Davatelj lovozakupa može i prije isteka
vremena zakupa prava lova jednostrano raskinuti
Ugovor bez otkaznog roka i bez obveze povrata
sredstava iz točke VIII. Ugovora, u sljedećim
slučajevima:
1. ako se lovozakupnik služi pravom lova
protivno Ugovoru i uvjetima zaštite prirode ako
su određeni
2. ako se utvrdi da je propustima
lovozakupnika u provedbi lovnogospodarske
osnove, bez opravdanih razloga, umanjen fond
pojedine vrste divljači ispod biološkog
minimuma za tekuću godinu
3. ako lovozakupnik ne provodi mjere i
radnje utvrđene propisima o lovstvu
4. ako lovozakupnik ne plati godišnju
lovozakupninu u roku iz točke VI. Ugovora
5. ako lovozakupnik ne ispuni ili prestane
ispunjavati obvezu iz točke VIII. Ugovora
6. ako jedan ili više članova
lovozakupnika i osobe kojima je lovozakupnik
omogućio lov u lovištu počini radnje iz članka 96.
stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12. i 14. Zakona o lovstvu, te ako počini
radnje iz članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4.,
5., 7. i 8. Zakona o lovstvu. Zbog navedenih
razloga davatelj lovozakupa može raskinuti
Ugovor bez obzira na vođenje prekršajnog
postupka i njegov ishod
7. ako lovozakupnik ne nadoknadi bilo
koju štetu od divljači za koju je utvrđena njegova
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odgovornost u izvršavanju prava lova temeljem
Ugovora
8. ako lovozakupnik pravo lova iz
Ugovora da u podzakup ili ako prenese pravo lova
na pravnog slijednika ili treću osobu bez
prethodne suglasnosti davatelja lovozakupa
9. ako dođe do promjene statusa
lovozakupnika u smislu članka 48. Zakona o
udrugama ("Narodne novine", broj: 74/14.).
XII.
Lovozakupnik može u pisanom obliku
otkazati Ugovor ne navodeći razloge, u svako
doba za sljedeću lovnu godinu, uz obvezu da
obavijest o otkazu Ugovora dostavi davatelju
lovozakupa najkasnije do 31. prosinca tekuće
godine za narednu lovnu godinu.
XIII.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora
iz točke XI. Ugovora ili otkaza Ugovora iz točke
XII. Ugovora, lovozakupnik:
- gubi pravo na financijska sredstva iz točke
VIII. Ugovora
- nema pravo na povrat uplaćene godišnje
lovozakupnine
- nema pravo na povrat eventualnih ulaganja
- nema pravo na naknadu štete.
XIV.
Izričito ili prešutno toleriranje davatelja
lovozakupa bilo koje povrede ugovornih ili
zakonskih odredbi od strane lovozakupnika ne
povlači za sobom toleriranje davatelja
lovozakupa te ili bilo koje druge povrede
ugovornih ili zakonskih odredbi, jednako kao što
ni nekorištenje davatelja lovozakupa bilo kojim
pravnim sredstvom temeljem Ugovora ne
rezultira odricanjem davatelja lovozakupa od
prava korištenja tim ili drugim pravnim
sredstvima temeljem Ugovora.
XV.
Lovozakupnik odgovara za eventualna
potraživanja trećih osoba koja bi nastupila u
lovištu ili u svezi s obavljanjem prava lova u
lovištu, a koja su posljedica pravomoćne sudske
odluke ili druge odluke nadležnog državnog tijela
za vrijeme trajanja zakupa prava lova.
XVI.
Lovozakupnik je dužan donijeti
lovnogospodarsku osnovu u roku od 90 dana od
dana sklapanja Ugovora.

XVII.
Lovozakupnik je dužan ishoditi uvjete
zaštite prirode koji su u interesu očuvanja
prirodnih staništa i divlje flore i faune te zaštite
biološke raznolikosti, u skladu s posebnim
propisima i ugraditi ih u lovnogospodarsku
osnovu.
XVIII.
Odredbe Ugovora primjenjuju se s danom
1. travnja 2017. godine.
XIX.
Ugovor je sastavljen u šest istovjetnih
primjerka, za svaku stranu po tri primjerka.
XX.
U znak pristanka na prava i obveze iz
Ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno
potpisuju.
XXI.
U slučaju neizvršavanja Ugovora i
mogućih sporova proizašlih iz Ugovora utvrđuje
se stvarna nadležnost suda u Požegi.
KLASA : 323-01/17-01/24
URBROJ : 2177/1-01-17-1
Za lovozakupnika
PREDSJEDNIK DRUŠTVA
Aleksandar Terer, v.r.
Za davatelja lovozakupa
ŽUPAN
Alojz Tomašević dipl.oec. , v.r.
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o
lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05., 75/09.
i 14/14.) i točke 2. Odluke o produljenju ugovora
o zakupu prava lova Upravnog odjela za
gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske
županije (KLASA:UP/I 323-01/17-01/1;
URBROJ: 2177/1-06-06/5-17-2 od 16. siječnja
2017. godine), župan Alojz Tomašević (u
daljnjem tekstu: davatelj lovozakupa) s jedne
strane i Lovačko društvo "JELEN" Požega,
Orljavska 56, OIB: 29025915425, zastupano po
predsjedniku
društva
Borisu
Janiću
(u daljnjem tekstu: lovozakupnik) s druge strane,
dana 29.03.2017. godine sklapaju
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U G O V O R broj 11001
o
zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu
broj: XI/101 – "ZAPADNI PAPUK II"
u daljnjem tekstu: Ugovor.
I.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su
zaključile Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XI/101 - "ZAPADNI
PAPUK II" (KLASA: 323-01/07-01/5, URBROJ:
2177-01-01-07-1 od 29. ožujka 2007. godine)
kojim je uređen zakup prava lova za razdoblje od
1. travnja 2007. godine do 31. ožujka 2017.
godine.
II.
Lovozakupnik se na temelju nalaza i
mišljenja stručnih službi Požeško-slavonske
županije i Ministarstva poljoprivrede pridržavao
svih obveza po ranijem ugovoru, provodio je
mjere i radnje na koje je bio obvezan te time
stekao pravo iz članka 30. st. 4. Zakona o lovstvu
za produljenje ugovora o zakupu prava lova za
razdoblje od 10 sljedećih lovnih godina.
III.
Davatelj lovozakupa daje, a lovozakupnik
prima u zakup zajedničko otvoreno lovište broj
XI/101 „ZAPADNI PAPUK II“ (u daljnjem
tekstu: lovište) površine 2118 ha, ustanovljeno
Odlukom Županijske skupštine Požeškoslavonske županije (Klasa: 021-02/07-06/2,
Ur.broj: 2177-01-05/1-07-29 od 15.ožujka 2007.
godine), koje se prostire na području Požeškoslavonske županije.
Odluka iz stavka 1. ove točke, sastavni
je dio ovoga Ugovora.
IV.
Lovozakupnik je dužan služenje pravom
lova u lovištu uskladiti s odredbama zakonskih i
podzakonskih propisa, te lovnogospodarskom
osnovom i Ugovorom.
V.
Zakup prava lova u lovištu (10 lovnih
godina) produljuje se za razdoblje od 1. travnja
2017. godine do 31. ožujka 2027. godine.
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VI.
Godišnja lovozakupnina za lovnu godinu
(1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće
godine) iznosi 7.640,00 kn (slovima: sedam
tisuća šesto četrdeset kuna i nula lipa).
Godišnja lovozakupnina iz stavka 1. ove
točke uplaćuje se dva puta godišnje i to: do 1.
ožujka 50 % godišnje lovozakupnine za iduću
lovnu godinu, a preostali iznos godišnje
lovozakupnine zaključno do 30. rujna tekuće
lovne godine, na žiro-račun Državnog proračuna
otvorenog na razini Požeško-slavonske županije:
IBAN: HR5410010051735151852 s naznakom
model: HR05 i poziv na broj: 00110019.
Lovozakupnik je dužan u roku 15 dana od
dana sklapanja Ugovora uplatiti 50% iznosa
godišnje lovozakupnine za lovnu godinu
2017./18,
a
preostali
iznos
godišnje
lovozakupnine za lovnu godinu 2017./18.
zaključno do 30. rujna 2017. godine.
Za uplaćena sredstva na ime godišnje
lovozakupnine nakon proteka rokova iz stavka 2.
i 3. ove točke obračunat će se zatezna kamata
prema važećim zakonskim propisima koji se
odnose na prikupljanje sredstava za Državni
proračun.
VII.
U lovištu je dopušteno postaviti
lovnogospodarske i lovnotehničke objekte u
skladu s lovnogospodarskom osnovom i
propisima o prostornom uređenju.
Po isteku vremena zakupa prava lova
objekti iz stavka 1. ove točke, koji su podignuti u
lovištu, pripadaju lovištu i sastavni su dio lovišta.
VIII.
Lovozakupnik je dužan, u smislu članka
30. stavka 4., a u svezi članka 30. stavka 3.
Zakona o lovstvu za uredno izvršenje obveza
preuzetih Ugovorom, osiguravati financijska
sredstva u visini iznosa godišnje lovozakupnine.
Sredstva su namijenjena za naplatu:
- neuplaćene lovozakupnine
- naknadu negativne razlike divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih
objekata
- naknadu štete koja nastaje neurednim
ispunjavanjem ugovornih obaveza ili
- zbog neispunjenja obaveza na način i pod
uvjetom kako je lovozakupnik preuzeo
Ugovorom, a posljedica koje je otkaz ili
raskid Ugovora.
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U skladu sa stavkom 1. ove točke,
lovozakupnik je dužan u roku od 30 dana od dana
sklapanja Ugovora dostaviti Županiji garanciju
banke, mjenicu s avalom banke ili mjenicu s
avalom lovozakupnika u visini iznosa
financijskih sredstava od 7.640,00 kn (slovima:
sedam tisuća šesto četrdeset kuna i nula lipa ) s
rokom važenja do 31. ožujka 2027. godine.
Korisnik namjenskih sredstava iz stavka
1. ove točke je davatelj lovozakupa i ne smiju se
koristiti u druge svrhe.
IX.
Naknadu negativne razlike divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
nakon isteka vremena zakupa prava lova (osim
ako je negativna razlika posljedica više sile:
epidemija, požar i dr.), davatelj lovozakupa će
naplatiti iz sredstava navedenih u točki VIII.
Ugovora, a ista su namijenjena za dovođenje
lovišta u stanje propisano lovnogospodarskom
osnovom.
U slučaju raskida Ugovora od strane
davatelja lovozakupa, osim u slučajevima iz
točke XI. Ugovora ili iz razloga koji padaju na
teret Republike Hrvatske (izmjena Zakona o
lovstvu i dr.), lovozakupnik ima pravo na povrat
uloženih, a neiskorištenih (neamortiziranih)
sredstava, koja je uložio provedbom
lovnogospodarske osnove.
U slučaju izmijenjenog stanja lovišta
zbog izgradnje javnih i šumskih prometnica,
dalekovoda, plinovoda, retencija, kanala,
otvaranja eksploatacijskih polja za korištenje
mineralnih sirovina, ograđivanja šumskih i
poljoprivrednih kultura, izgradnje športskorekreativnih sadržaja, izgradnje golf igrališta i
sličnih zahvata u prostoru lovozakupnik nema
pravo potraživati nikakvu naknadu.
Ako se površina lovišta smanji za više od
20 % lovozakupnik ima pravo na proporcionalno
smanjenje godišnje lovozakupnine ako se lovište
ne ukine i nema pravo potraživati nikakvu
naknadu.
X.
Lovozakupnik ne smije pravo lova iz
Ugovora dati u podzakup. Prijenos prava lova na
pravnog slijednika ili treću osobu dopušteno je
isključivo uz prethodnu suglasnost davatelja
lovozakupa.

XI.
Davatelj lovozakupa može i prije isteka
vremena zakupa prava lova jednostrano raskinuti
Ugovor bez otkaznog roka i bez obveze povrata
sredstava iz točke VIII. Ugovora, u sljedećim
slučajevima:
1. ako se lovozakupnik služi pravom lova
protivno Ugovoru i uvjetima zaštite prirode ako
su određeni
2. ako se utvrdi da je propustima
lovozakupnika u provedbi lovnogospodarske
osnove, bez opravdanih razloga, umanjen fond
pojedine vrste divljači ispod biološkog
minimuma za tekuću godinu
3. ako lovozakupnik ne provodi mjere i
radnje utvrđene propisima o lovstvu
4. ako lovozakupnik ne plati godišnju
lovozakupninu u roku iz točke VI. Ugovora
5. ako lovozakupnik ne ispuni ili prestane
ispunjavati obvezu iz točke VIII. Ugovora
6. ako jedan ili više članova
lovozakupnika i osobe kojima je lovozakupnik
omogućio lov u lovištu počini radnje iz članka 96.
stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12. i 14. Zakona o lovstvu, te ako počini
radnje iz članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4.,
5., 7. i 8. Zakona o lovstvu. Zbog navedenih
razloga davatelj lovozakupa može raskinuti
Ugovor bez obzira na vođenje prekršajnog
postupka i njegov ishod
7. ako lovozakupnik ne nadoknadi bilo
koju štetu od divljači za koju je utvrđena njegova
odgovornost u izvršavanju prava lova temeljem
Ugovora
8. ako lovozakupnik pravo lova iz
Ugovora da u podzakup ili ako prenese pravo lova
na pravnog slijednika ili treću osobu bez
prethodne suglasnosti davatelja lovozakupa
9. ako dođe do promjene statusa
lovozakupnika u smislu članka 48. Zakona o
udrugama ("Narodne novine", broj: 74/14.).
XII.
Lovozakupnik može u pisanom obliku
otkazati Ugovor ne navodeći razloge, u svako
doba za sljedeću lovnu godinu, uz obvezu da
obavijest o otkazu Ugovora dostavi davatelju
lovozakupa najkasnije do 31. prosinca tekuće
godine za narednu lovnu godinu.
XIII.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora
iz točke XI. Ugovora ili otkaza Ugovora iz točke
XII. Ugovora, lovozakupnik:
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- gubi pravo na financijska sredstva iz točke
VIII. Ugovora
- nema pravo na povrat uplaćene godišnje
lovozakupnine
- nema pravo na povrat eventualnih ulaganja
- nema pravo na naknadu štete.
XIV.
Izričito ili prešutno toleriranje davatelja
lovozakupa bilo koje povrede ugovornih ili
zakonskih odredbi od strane lovozakupnika ne
povlači za sobom toleriranje davatelja
lovozakupa te ili bilo koje druge povrede
ugovornih ili zakonskih odredbi, jednako kao što
ni nekorištenje davatelja lovozakupa bilo kojim
pravnim sredstvom temeljem Ugovora ne
rezultira odricanjem davatelja lovozakupa od
prava korištenja tim ili drugim pravnim
sredstvima temeljem Ugovora.
XV.
Lovozakupnik odgovara za eventualna
potraživanja trećih osoba koja bi nastupila u
lovištu ili u svezi s obavljanjem prava lova u
lovištu, a koja su posljedica pravomoćne sudske
odluke ili druge odluke nadležnog državnog tijela
za vrijeme trajanja zakupa prava lova.
XVI.
Lovozakupnik je dužan donijeti
lovnogospodarsku osnovu u roku od 90 dana od
dana sklapanja Ugovora.
XVII.
Lovozakupnik je dužan ishoditi uvjete
zaštite prirode koji su u interesu očuvanja
prirodnih staništa i divlje flore i faune te zaštite
biološke raznolikosti, u skladu s posebnim
propisima i ugraditi ih u lovnogospodarsku
osnovu.
XVIII.
Odredbe Ugovora primjenjuju se s danom
1. travnja 2017. godine.
XIX.
Ugovor je sastavljen u šest istovjetnih
primjerka, za svaku stranu po tri primjerka.
XX.
U znak pristanka na prava i obveze iz
Ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno
potpisuju.
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XXI.
U slučaju neizvršavanja Ugovora i
mogućih sporova proizašlih iz Ugovora utvrđuje
se stvarna nadležnost suda u Požegi.
KLASA : 323-01/17-01/3
URBROJ : 2177/1-01-17-1
Za lovozakupnika
PREDSJEDNIK DRUŠTVA
Boris Janić, v.r.
Za davatelja lovozakupa
ŽUPAN
Alojz Tomašević dipl.oec. , v.r.
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o
lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05., 75/09. i
14/14.) i točke 2. Odluke o produljenju ugovora o
zakupu prava lova Upravnog odjela za
gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske
županije (KLASA:UP/I 323-01/17-01/20;
URBROJ: 2177/1-06-06/5-17-2 od 17. siječnja
2017. godine), župan Alojz Tomašević (u
daljnjem tekstu: davatelj lovozakupa) s jedne
strane i Lovačko društvo "KOŠUTA" PAKRAC,
Branešci 3, OIB: 45821946357, zastupano po
predsjedniku društva Petru Jambrekoviću (u
daljnjem tekstu: lovozakupnik) s druge strane,
dana 29.03.2017. godine sklapaju

U G O V O R broj 11020
o
zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu
broj: XI/120 – "KOŠUTA"
u daljnjem tekstu: Ugovor.
I.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su
zaključile Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XI/120 - "KOŠUTA" (
(KLASA: 323-01/08-01/3, URBROJ: 2177/101-08-1 od 28. ožujka 2008. godine) kojim je
uređen zakup prava lova za razdoblje od 1.
travnja 2007. godine do 31. ožujka 2017. godine.
II.
Lovozakupnik se na temelju nalaza i
mišljenja stručnih službi Požeško-slavonske
županije i Ministarstva poljoprivrede pridržavao
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svih obveza po ranijem ugovoru, provodio je
mjere i radnje na koje je bio obvezan te time
stekao pravo iz članka 30. st. 4. Zakona o lovstvu
za produljenje ugovora o zakupu prava lova za
razdoblje od 10 sljedećih lovnih godina.
III.
Davatelj lovozakupa daje, a lovozakupnik
prima u zakup zajedničko otvoreno lovište broj
XI/120 „KOŠUTA“ (u daljnjem tekstu: lovište)
površine 7.528 ha, ustanovljeno Odlukom
Županijske
skupštine
Požeško-slavonske
županije (Klasa: 021-02/07-06/2, Ur.broj: 217701-05/1-07-48 od 15.ožujka 2007. godine), koje
se prostire na području Požeško-slavonske
županije.
Odluka iz stavka 1. ove točke, sastavni
je dio ovoga Ugovora.
IV.
Lovozakupnik je dužan služenje pravom
lova u lovištu uskladiti s odredbama zakonskih i
podzakonskih propisa, te lovnogospodarskom
osnovom i Ugovorom.
V.
Zakup prava lova u lovištu (10 lovnih
godina) produljuje se za razdoblje od 1. travnja
2017. godine do 31. ožujka 2027. godine.
VI.
Godišnja lovozakupnina za lovnu godinu
(1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće
godine) iznosi 16.637,00 kn (slovima: šesnaest
tisuća šesto trideset sedam kuna i nula lipa).
Godišnja lovozakupnina iz stavka 1. ove
točke uplaćuje se dva puta godišnje i to: do 1.
ožujka 50 % godišnje lovozakupnine za iduću
lovnu godinu, a preostali iznos godišnje
lovozakupnine zaključno do 30. rujna tekuće
lovne godine, na žiro-račun Državnog proračuna
otvorenog na razini Požeško-slavonske županije:
IBAN: HR5410010051735151852 s naznakom
model: HR05 i poziv na broj: 00110205.
Lovozakupnik je dužan u roku 15 dana od
dana sklapanja Ugovora uplatiti 50% iznosa
godišnje lovozakupnine za lovnu godinu
2017./18,
a
preostali
iznos
godišnje
lovozakupnine za lovnu godinu 2017./18.
zaključno do 30. rujna 2017. godine.
Za uplaćena sredstva na ime godišnje
lovozakupnine nakon proteka rokova iz stavka 2.
i 3. ove točke obračunat će se zatezna kamata
prema važećim zakonskim propisima koji se

odnose na prikupljanje sredstava za Državni
proračun.
VII.
U lovištu je dopušteno postaviti
lovnogospodarske i lovnotehničke objekte u
skladu s lovnogospodarskom osnovom i
propisima o prostornom uređenju.
Po isteku vremena zakupa prava lova
objekti iz stavka 1. ove točke, koji su podignuti u
lovištu, pripadaju lovištu i sastavni su dio lovišta.
VIII.
Lovozakupnik je dužan, u smislu članka
30. stavka 4., a u svezi članka 30. stavka 3.
Zakona o lovstvu za uredno izvršenje obveza
preuzetih Ugovorom, osiguravati financijska
sredstva u visini iznosa godišnje lovozakupnine.
Sredstva su namijenjena za naplatu:
- neuplaćene lovozakupnine
- naknadu
negativne
razlike
divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
- naknadu štete koja nastaje neurednim
ispunjavanjem ugovornih obaveza ili
- zbog neispunjenja obaveza na način i pod
uvjetom kako je lovozakupnik preuzeo
Ugovorom, a posljedica koje je otkaz ili raskid
Ugovora.
U skladu sa stavkom 1. ove točke,
lovozakupnik je dužan u roku od 30 dana od dana
sklapanja Ugovora dostaviti Županiji garanciju
banke, mjenicu s avalom banke ili mjenicu s
avalom lovozakupnika u visini iznosa
financijskih sredstava od 16.637,00 kn (slovima:
šesnaest tisuća šesto trideset sedam kuna i nula
lipa) s rokom važenja do 31. ožujka 2027. godine.
Korisnik namjenskih sredstava iz stavka
1. ove točke je davatelj lovozakupa i ne smiju se
koristiti u druge svrhe.
IX.
Naknadu negativne razlike divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
nakon isteka vremena zakupa prava lova (osim
ako je negativna razlika posljedica više sile:
epidemija, požar i dr.), davatelj lovozakupa će
naplatiti iz sredstava navedenih u točki VIII.
Ugovora, a ista su namijenjena za dovođenje
lovišta u stanje propisano lovnogospodarskom
osnovom.
U slučaju raskida Ugovora od strane
davatelja lovozakupa, osim u slučajevima iz
točke XI. Ugovora ili iz razloga koji padaju na
teret Republike Hrvatske (izmjena Zakona o
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lovstvu i dr.), lovozakupnik ima pravo na povrat
uloženih, a neiskorištenih (neamortiziranih)
sredstava, koja je uložio provedbom
lovnogospodarske osnove.
U slučaju izmijenjenog stanja lovišta
zbog izgradnje javnih i šumskih prometnica,
dalekovoda, plinovoda, retencija, kanala,
otvaranja eksploatacijskih polja za korištenje
mineralnih sirovina, ograđivanja šumskih i
poljoprivrednih kultura, izgradnje športskorekreativnih sadržaja, izgradnje golf igrališta i
sličnih zahvata u prostoru lovozakupnik nema
pravo potraživati nikakvu naknadu.
Ako se površina lovišta smanji za više od
20 % lovozakupnik ima pravo na proporcionalno
smanjenje godišnje lovozakupnine ako se lovište
ne ukine i nema pravo potraživati nikakvu
naknadu.
X.
Lovozakupnik ne smije pravo lova iz
Ugovora dati u podzakup. Prijenos prava lova na
pravnog slijednika ili treću osobu dopušteno je
isključivo uz prethodnu suglasnost davatelja
lovozakupa.
XI.
Davatelj lovozakupa može i prije isteka
vremena zakupa prava lova jednostrano raskinuti
Ugovor bez otkaznog roka i bez obveze povrata
sredstava iz točke VIII. Ugovora, u sljedećim
slučajevima:
1. ako se lovozakupnik služi pravom lova
protivno Ugovoru i uvjetima zaštite prirode ako
su određeni
2. ako se utvrdi da je propustima
lovozakupnika u provedbi lovnogospodarske
osnove, bez opravdanih razloga, umanjen fond
pojedine vrste divljači ispod biološkog
minimuma za tekuću godinu
3. ako lovozakupnik ne provodi mjere i
radnje utvrđene propisima o lovstvu
4. ako lovozakupnik ne plati godišnju
lovozakupninu u roku iz točke VI. Ugovora
5. ako lovozakupnik ne ispuni ili prestane
ispunjavati obvezu iz točke VIII. Ugovora
6. ako jedan ili više članova
lovozakupnika i osobe kojima je lovozakupnik
omogućio lov u lovištu počini radnje iz članka 96.
stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12. i 14. Zakona o lovstvu, te ako počini
radnje iz članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4.,
5., 7. i 8. Zakona o lovstvu. Zbog navedenih
razloga davatelj lovozakupa može raskinuti
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Ugovor bez obzira na vođenje prekršajnog
postupka i njegov ishod
7. ako lovozakupnik ne nadoknadi bilo
koju štetu od divljači za koju je utvrđena njegova
odgovornost u izvršavanju prava lova temeljem
Ugovora
8. ako lovozakupnik pravo lova iz
Ugovora da u podzakup ili ako prenese pravo lova
na pravnog slijednika ili treću osobu bez
prethodne suglasnosti davatelja lovozakupa
9. ako dođe do promjene statusa
lovozakupnika u smislu članka 48. Zakona o
udrugama ("Narodne novine", broj: 74/14.).
XII.
Lovozakupnik može u pisanom obliku
otkazati Ugovor ne navodeći razloge, u svako
doba za sljedeću lovnu godinu, uz obvezu da
obavijest o otkazu Ugovora dostavi davatelju
lovozakupa najkasnije do 31. prosinca tekuće
godine za narednu lovnu godinu.
XIII.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora
iz točke XI. Ugovora ili otkaza Ugovora iz točke
XII. Ugovora, lovozakupnik:
- gubi pravo na financijska sredstva iz točke
VIII. Ugovora
- nema pravo na povrat uplaćene godišnje
lovozakupnine
- nema pravo na povrat eventualnih ulaganja
- nema pravo na naknadu štete.
XIV.
Izričito ili prešutno toleriranje davatelja
lovozakupa bilo koje povrede ugovornih ili
zakonskih odredbi od strane lovozakupnika ne
povlači za sobom toleriranje davatelja
lovozakupa te ili bilo koje druge povrede
ugovornih ili zakonskih odredbi, jednako kao što
ni nekorištenje davatelja lovozakupa bilo kojim
pravnim sredstvom temeljem Ugovora ne
rezultira odricanjem davatelja lovozakupa od
prava korištenja tim ili drugim pravnim
sredstvima temeljem Ugovora.
XV.
Lovozakupnik odgovara za eventualna
potraživanja trećih osoba koja bi nastupila u
lovištu ili u svezi s obavljanjem prava lova u
lovištu, a koja su posljedica pravomoćne sudske
odluke ili druge odluke nadležnog državnog tijela
za vrijeme trajanja zakupa prava lova.
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XVI.
Lovozakupnik
je
dužan
donijeti
lovnogospodarsku osnovu u roku od 90 dana od
dana sklapanja Ugovora.
XVII.
Lovozakupnik je dužan ishoditi uvjete
zaštite prirode koji su u interesu očuvanja
prirodnih staništa i divlje flore i faune te zaštite
biološke raznolikosti, u skladu s posebnim
propisima i ugraditi ih u lovnogospodarsku
osnovu.
XVIII.
Odredbe Ugovora primjenjuju se s danom
1. travnja 2017. godine.
XIX.
Ugovor je sastavljen u šest istovjetnih
primjerka, za svaku stranu po tri primjerka.
XX.
U znak pristanka na prava i obveze iz
Ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno
potpisuju.
XXI.
U slučaju neizvršavanja Ugovora i
mogućih sporova proizašlih iz Ugovora utvrđuje
se stvarna nadležnost suda u Požegi.
KLASA : 323-01/17-01/22
URBROJ : 2177/1-01-17-1
Za lovozakupnika
PREDSJEDNIK DRUŠTVA
Petar Jambreković, v.r.
Za davatelja lovozakupa
ŽUPAN
Alojz Tomašević dipl.oec. , v.r.
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o
lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05., 75/09. i
14/14.) i točke 2. Odluke o produljenju ugovora o
zakupu prava lova Upravnog odjela za
gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske
županije (KLASA:UP/I 323-01/17-01/18;
URBROJ: 2177/1-06-06/5-17-2 od 17. siječnja
2017. godine), župan Alojz Tomašević (u
daljnjem tekstu: davatelj lovozakupa) s jedne
strane i Lovačko društvo "KUNA" PAKA, Paka
10,
OIB: 95131347903, zastupano po

predsjedniku
društva
Stanislavu
Jeliću
(u daljnjem tekstu: lovozakupnik) s druge strane,
dana 29.03.2017. godine sklapaju

U G O V O R broj 11018
o
zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu
broj: XI/118 – "SOVSKI DOL"
u daljnjem tekstu: Ugovor.
I.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su
zaključile Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XI/118 - "SOVSKI
DOL" ( (KLASA: 323-01/07-01/22, URBROJ:
2177-01-01-07-1 od 29. ožujka 2007. godine)
kojim je uređen zakup prava lova za razdoblje od
1. travnja 2007. godine do 31. ožujka 2017.
godine.
II.
Lovozakupnik se na temelju nalaza i
mišljenja stručnih službi Požeško-slavonske
županije i Ministarstva poljoprivrede pridržavao
svih obveza po ranijem ugovoru, provodio je
mjere i radnje na koje je bio obvezan te time
stekao pravo iz članka 30. st. 4. Zakona o lovstvu
za produljenje ugovora o zakupu prava lova za
razdoblje od 10 sljedećih lovnih godina.
III.
Davatelj lovozakupa daje, a lovozakupnik
prima u zakup zajedničko otvoreno lovište broj
XI/118 „SOVSKI DOL“ (u daljnjem tekstu:
lovište) površine 2.687 ha, ustanovljeno
Odlukom Županijske skupštine Požeškoslavonske županije (Klasa: 021-02/07-06/2,
Ur.broj: 2177-01-05/1-07-46 od 15.ožujka 2007.
godine), koje se prostire na području Požeškoslavonske županije.
Odluka iz stavka 1. ove točke, sastavni
je dio ovoga Ugovora.
IV.
Lovozakupnik je dužan služenje pravom
lova u lovištu uskladiti s odredbama zakonskih i
podzakonskih propisa, te lovnogospodarskom
osnovom i Ugovorom.
V.
Zakup prava lova u lovištu (10
lovnih godina) produljuje se za razdoblje od 1.
travnja 2017. godine do 31. ožujka 2027. godine.

POŽEŠKO-SLAVONSKI SLUŽBENI GLASNIK broj 02/2017

VI.
Godišnja lovozakupnina za lovnu godinu
(1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće
godine) iznosi 4.340,00 kn (slovima: četiri tisuće
tristo četrdeset kuna i nula lipa).
Godišnja lovozakupnina iz stavka 1. ove
točke uplaćuje se dva puta godišnje i to: do 1.
ožujka 50 % godišnje lovozakupnine za iduću
lovnu godinu, a preostali iznos godišnje
lovozakupnine zaključno do 30. rujna tekuće
lovne godine, na žiro-račun Državnog proračuna
otvorenog na razini Požeško-slavonske županije:
IBAN: HR5410010051735151852 s naznakom
model: HR05 i poziv na broj: 00110183.
Lovozakupnik je dužan u roku 15 dana od
dana sklapanja Ugovora uplatiti 50% iznosa
godišnje lovozakupnine za lovnu godinu
2017./18,
a
preostali
iznos
godišnje
lovozakupnine za lovnu godinu 2017./18.
zaključno do 30. rujna 2017. godine.
Za uplaćena sredstva na ime godišnje
lovozakupnine nakon proteka rokova iz stavka 2.
i 3. ove točke obračunat će se zatezna kamata
prema važećim zakonskim propisima koji se
odnose na prikupljanje sredstava za Državni
proračun.
VII.
U lovištu je dopušteno postaviti
lovnogospodarske i lovnotehničke objekte u
skladu s lovnogospodarskom osnovom i
propisima o prostornom uređenju.
Po isteku vremena zakupa prava lova
objekti iz stavka 1. ove točke, koji su podignuti u
lovištu, pripadaju lovištu i sastavni su dio lovišta.
VIII.
Lovozakupnik je dužan, u smislu članka
30. stavka 4., a u svezi članka 30. stavka 3.
Zakona o lovstvu za uredno izvršenje obveza
preuzetih Ugovorom, osiguravati financijska
sredstva u visini iznosa godišnje lovozakupnine.
Sredstva su namijenjena za naplatu:
- neuplaćene lovozakupnine
- naknadu
negativne
razlike
divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
- naknadu štete koja nastaje neurednim
ispunjavanjem ugovornih obaveza ili
- zbog neispunjenja obaveza na način i pod
uvjetom kako je lovozakupnik preuzeo
Ugovorom, a posljedica koje je otkaz ili raskid
Ugovora.
U skladu sa stavkom 1. ove točke,
lovozakupnik je dužan u roku od 30 dana od dana
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sklapanja Ugovora dostaviti Županiji garanciju
banke, mjenicu s avalom banke ili mjenicu s
avalom lovozakupnika u visini iznosa
financijskih sredstava od 4.340,00 kn (slovima:
četiri tisuće tristo četrdeset kuna i nula lipa) s
rokom važenja do 31. ožujka 2027. godine.
Korisnik namjenskih sredstava iz stavka
1. ove točke je davatelj lovozakupa i ne smiju se
koristiti u druge svrhe.
IX.
Naknadu negativne razlike divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
nakon isteka vremena zakupa prava lova (osim
ako je negativna razlika posljedica više sile:
epidemija, požar i dr.), davatelj lovozakupa će
naplatiti iz sredstava navedenih u točki VIII.
Ugovora, a ista su namijenjena za dovođenje
lovišta u stanje propisano lovnogospodarskom
osnovom.
U slučaju raskida Ugovora od strane
davatelja lovozakupa, osim u slučajevima iz
točke XI. Ugovora ili iz razloga koji padaju na
teret Republike Hrvatske (izmjena Zakona o
lovstvu i dr.), lovozakupnik ima pravo na povrat
uloženih, a neiskorištenih (neamortiziranih)
sredstava, koja je uložio provedbom
lovnogospodarske osnove.
U slučaju izmijenjenog stanja lovišta
zbog izgradnje javnih i šumskih prometnica,
dalekovoda, plinovoda, retencija, kanala,
otvaranja eksploatacijskih polja za korištenje
mineralnih sirovina, ograđivanja šumskih i
poljoprivrednih kultura, izgradnje športskorekreativnih sadržaja, izgradnje golf igrališta i
sličnih zahvata u prostoru lovozakupnik nema
pravo potraživati nikakvu naknadu.
Ako se površina lovišta smanji za više od
20 % lovozakupnik ima pravo na proporcionalno
smanjenje godišnje lovozakupnine ako se lovište
ne ukine i nema pravo potraživati nikakvu
naknadu.
X.
Lovozakupnik ne smije pravo lova iz
Ugovora dati u podzakup. Prijenos prava lova na
pravnog slijednika ili treću osobu dopušteno je
isključivo uz prethodnu suglasnost davatelja
lovozakupa.
XI.
Davatelj lovozakupa može i prije isteka
vremena zakupa prava lova jednostrano raskinuti
Ugovor bez otkaznog roka i bez obveze povrata
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sredstava iz točke VIII. Ugovora, u sljedećim
slučajevima:
1. ako se lovozakupnik služi pravom lova
protivno Ugovoru i uvjetima zaštite prirode ako
su određeni
2. ako se utvrdi da je propustima
lovozakupnika u provedbi lovnogospodarske
osnove, bez opravdanih razloga, umanjen fond
pojedine vrste divljači ispod biološkog
minimuma za tekuću godinu
3. ako lovozakupnik ne provodi mjere i
radnje utvrđene propisima o lovstvu
4. ako lovozakupnik ne plati godišnju
lovozakupninu u roku iz točke VI. Ugovora
5. ako lovozakupnik ne ispuni ili prestane
ispunjavati obvezu iz točke VIII. Ugovora
6. ako jedan ili više članova
lovozakupnika i osobe kojima je lovozakupnik
omogućio lov u lovištu počini radnje iz članka 96.
stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12. i 14. Zakona o lovstvu, te ako počini
radnje iz članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4.,
5., 7. i 8. Zakona o lovstvu. Zbog navedenih
razloga davatelj lovozakupa može raskinuti
Ugovor bez obzira na vođenje prekršajnog
postupka i njegov ishod
7. ako lovozakupnik ne nadoknadi bilo
koju štetu od divljači za koju je utvrđena njegova
odgovornost u izvršavanju prava lova temeljem
Ugovora
8. ako lovozakupnik pravo lova iz
Ugovora da u podzakup ili ako prenese pravo lova
na pravnog slijednika ili treću osobu bez
prethodne suglasnosti davatelja lovozakupa
9. ako dođe do promjene statusa
lovozakupnika u smislu članka 48. Zakona o
udrugama ("Narodne novine", broj: 74/14.).
XII.
Lovozakupnik može u pisanom obliku
otkazati Ugovor ne navodeći razloge, u svako
doba za sljedeću lovnu godinu, uz obvezu da
obavijest o otkazu Ugovora dostavi davatelju
lovozakupa najkasnije do 31. prosinca tekuće
godine za narednu lovnu godinu.
XIII.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora
iz točke XI. Ugovora ili otkaza Ugovora iz točke
XII. Ugovora, lovozakupnik:
- gubi pravo na financijska sredstva iz točke
VIII. Ugovora
- nema pravo na povrat uplaćene godišnje
lovozakupnine

- nema pravo na povrat eventualnih ulaganja
- nema pravo na naknadu štete.
XIV.
Izričito ili prešutno toleriranje davatelja
lovozakupa bilo koje povrede ugovornih ili
zakonskih odredbi od strane lovozakupnika ne
povlači za sobom toleriranje davatelja
lovozakupa te ili bilo koje druge povrede
ugovornih ili zakonskih odredbi, jednako kao što
ni nekorištenje davatelja lovozakupa bilo kojim
pravnim sredstvom temeljem Ugovora ne
rezultira odricanjem davatelja lovozakupa od
prava korištenja tim ili drugim pravnim
sredstvima temeljem Ugovora.
XV.
Lovozakupnik odgovara za eventualna
potraživanja trećih osoba koja bi nastupila u
lovištu ili u svezi s obavljanjem prava lova u
lovištu, a koja su posljedica pravomoćne sudske
odluke ili druge odluke nadležnog državnog tijela
za vrijeme trajanja zakupa prava lova.
XVI.
Lovozakupnik je dužan donijeti
lovnogospodarsku osnovu u roku od 90 dana od
dana sklapanja Ugovora.
XVII.
Lovozakupnik je dužan ishoditi uvjete
zaštite prirode koji su u interesu očuvanja
prirodnih staništa i divlje flore i faune te zaštite
biološke raznolikosti, u skladu s posebnim
propisima i ugraditi ih u lovnogospodarsku
osnovu.
XVIII.
Odredbe Ugovora primjenjuju se s danom
1. travnja 2017. godine.
XIX.
Ugovor je sastavljen u šest istovjetnih
primjerka, za svaku stranu po tri primjerka.
XX.
U znak pristanka na prava i obveze iz
Ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno
potpisuju.
XXI.
U slučaju neizvršavanja Ugovora i
mogućih sporova proizašlih iz Ugovora utvrđuje
se stvarna nadležnost suda u Požegi.
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KLASA : 323-01/17-01/20
URBROJ : 2177/1-01-17-1
Za lovozakupnika
PREDSJEDNIK DRUŠTVA
Stanislav Jelić, v.r.
Za davatelja lovozakupa
ŽUPAN
Alojz Tomašević dipl.oec. , v.r.
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o
lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05., 75/09. i
14/14.) i točke 2. Odluke o produljenju ugovora o
zakupu prava lova Upravnog odjela za
gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske
županije (KLASA:UP/I 323-01/17-01/6;
URBROJ: 2177/1-06-06/5-17-2 od 16. siječnja
2017. godine), župan Alojz Tomašević (u
daljnjem tekstu: davatelj lovozakupa) s jedne
strane i Lovačko društvo "LAPJAK" VELIKA,
Štrosmajerova 27, OIB: 39844662296, zastupano
po predsjedniku društva Željku Tubiću (u
daljnjem tekstu: lovozakupnik) s druge strane,
dana 29.03.2017. godine sklapaju

U G O V O R broj 11006
o
zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu
broj: XI/106 – "VELIKA"
u daljnjem tekstu: Ugovor.
I.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su
zaključile Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XI/106 - "VELIKA" (
(KLASA: 323-01/07-01/10, URBROJ: 2177-0101-07-1 od 29. ožujka 2007. godine) kojim je
uređen zakup prava lova za razdoblje od 1.
travnja 2007. godine do 31. ožujka 2017. godine.
II.
Lovozakupnik se na temelju nalaza i
mišljenja stručnih službi Požeško-slavonske
županije i Ministarstva poljoprivrede pridržavao
svih obveza po ranijem ugovoru, provodio je
mjere i radnje na koje je bio obvezan te time
stekao pravo iz članka 30. st. 4. Zakona o lovstvu
za produljenje ugovora o zakupu prava lova za
razdoblje od 10 sljedećih lovnih godina.
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III.
Davatelj lovozakupa daje, a lovozakupnik
prima u zakup zajedničko otvoreno lovište broj
XI/106 „VELIKA“ (u daljnjem tekstu: lovište)
površine 2035 ha, ustanovljeno Odlukom
Županijske
skupštine
Požeško-slavonske
županije (Klasa: 021-02/07-06/2, Ur.broj: 217701-05/1-07-34 od 15.ožujka 2007. godine), koje
se prostire na području Požeško-slavonske
županije.
Odluka iz stavka 1. ove točke, sastavni
je dio ovoga Ugovora.
IV.
Lovozakupnik je dužan služenje pravom
lova u lovištu uskladiti s odredbama zakonskih i
podzakonskih propisa, te lovnogospodarskom
osnovom i Ugovorom.
V.
Zakup prava lova u lovištu (10 lovnih
godina) produljuje se za razdoblje od 1. travnja
2017. godine do 31. ožujka 2027. godine.
VI.
Godišnja lovozakupnina za lovnu godinu
(1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće
godine) iznosi 5.335,00 kn (slovima: pet tisuća
tristo trideset pet kuna i nula lipa).
Godišnja lovozakupnina iz stavka 1. ove
točke uplaćuje se dva puta godišnje i to: do 1.
ožujka 50 % godišnje lovozakupnine za iduću
lovnu godinu, a preostali iznos godišnje
lovozakupnine zaključno do 30. rujna tekuće
lovne godine, na žiro-račun Državnog proračuna
otvorenog na razini Požeško-slavonske županije:
IBAN: HR5410010051735151852 s naznakom
model: HR05 i poziv na broj: 00110060.
Lovozakupnik je dužan u roku 15 dana od
dana sklapanja Ugovora uplatiti 50% iznosa
godišnje lovozakupnine za lovnu godinu
2017./18,
a
preostali
iznos
godišnje
lovozakupnine za lovnu godinu 2017./18.
zaključno do 30. rujna 2017. godine.
Za uplaćena sredstva na ime godišnje
lovozakupnine nakon proteka rokova iz stavka 2.
i 3. ove točke obračunat će se zatezna kamata
prema važećim zakonskim propisima koji se
odnose na prikupljanje sredstava za Državni
proračun.
VII.
U lovištu je dopušteno postaviti
lovnogospodarske i lovnotehničke objekte u
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skladu s lovnogospodarskom osnovom i
propisima o prostornom uređenju.
Po isteku vremena zakupa prava lova
objekti iz stavka 1. ove točke, koji su podignuti u
lovištu, pripadaju lovištu i sastavni su dio lovišta.
VIII.
Lovozakupnik je dužan, u smislu članka
30. stavka 4., a u svezi članka 30. stavka 3.
Zakona o lovstvu za uredno izvršenje obveza
preuzetih Ugovorom, osiguravati financijska
sredstva u visini iznosa godišnje lovozakupnine.
Sredstva su namijenjena za naplatu:
- neuplaćene lovozakupnine
- naknadu
negativne
razlike
divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
- naknadu štete koja nastaje neurednim
ispunjavanjem ugovornih obaveza ili
- zbog neispunjenja obaveza na način i pod
uvjetom kako je lovozakupnik preuzeo
Ugovorom, a posljedica koje je otkaz ili raskid
Ugovora.
U skladu sa stavkom 1. ove točke,
lovozakupnik je dužan u roku od 30 dana od dana
sklapanja Ugovora dostaviti Županiji garanciju
banke, mjenicu s avalom banke ili mjenicu s
avalom lovozakupnika u visini iznosa
financijskih sredstava od 5.335,00 kn (slovima:
pet tisuća tristo trideset pet kuna i nula lipa). s
rokom važenja do 31. ožujka 2027. godine.
Korisnik namjenskih sredstava iz stavka
1. ove točke je davatelj lovozakupa i ne smiju se
koristiti u druge svrhe.
IX.
Naknadu negativne razlike divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
nakon isteka vremena zakupa prava lova (osim
ako je negativna razlika posljedica više sile:
epidemija, požar i dr.), davatelj lovozakupa će
naplatiti iz sredstava navedenih u točki VIII.
Ugovora, a ista su namijenjena za dovođenje
lovišta u stanje propisano lovnogospodarskom
osnovom.
U slučaju raskida Ugovora od strane
davatelja lovozakupa, osim u slučajevima iz
točke XI. Ugovora ili iz razloga koji padaju na
teret Republike Hrvatske (izmjena Zakona o
lovstvu i dr.), lovozakupnik ima pravo na povrat
uloženih, a neiskorištenih (neamortiziranih)
sredstava, koja je uložio provedbom
lovnogospodarske osnove.
U slučaju izmijenjenog stanja lovišta
zbog izgradnje javnih i šumskih prometnica,

dalekovoda, plinovoda, retencija, kanala,
otvaranja eksploatacijskih polja za korištenje
mineralnih sirovina, ograđivanja šumskih i
poljoprivrednih kultura, izgradnje športskorekreativnih sadržaja, izgradnje golf igrališta i
sličnih zahvata u prostoru lovozakupnik nema
pravo potraživati nikakvu naknadu.
Ako se površina lovišta smanji za više od
20 % lovozakupnik ima pravo na proporcionalno
smanjenje godišnje lovozakupnine ako se lovište
ne ukine i nema pravo potraživati nikakvu
naknadu.
X.
Lovozakupnik ne smije pravo lova iz
Ugovora dati u podzakup. Prijenos prava lova na
pravnog slijednika ili treću osobu dopušteno je
isključivo uz prethodnu suglasnost davatelja
lovozakupa.
XI.
Davatelj lovozakupa može i prije isteka
vremena zakupa prava lova jednostrano raskinuti
Ugovor bez otkaznog roka i bez obveze povrata
sredstava iz točke VIII. Ugovora, u sljedećim
slučajevima:
1. ako se lovozakupnik služi pravom lova
protivno Ugovoru i uvjetima zaštite prirode ako
su određeni
2. ako se utvrdi da je propustima
lovozakupnika u provedbi lovnogospodarske
osnove, bez opravdanih razloga, umanjen fond
pojedine vrste divljači ispod biološkog
minimuma za tekuću godinu
3. ako lovozakupnik ne provodi mjere i
radnje utvrđene propisima o lovstvu
4. ako lovozakupnik ne plati godišnju
lovozakupninu u roku iz točke VI. Ugovora
5. ako lovozakupnik ne ispuni ili prestane
ispunjavati obvezu iz točke VIII. Ugovora
6. ako jedan ili više članova
lovozakupnika i osobe kojima je lovozakupnik
omogućio lov u lovištu počini radnje iz članka 96.
stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12. i 14. Zakona o lovstvu, te ako počini
radnje iz članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4.,
5., 7. i 8. Zakona o lovstvu. Zbog navedenih
razloga davatelj lovozakupa može raskinuti
Ugovor bez obzira na vođenje prekršajnog
postupka i njegov ishod
7. ako lovozakupnik ne nadoknadi bilo
koju štetu od divljači za koju je utvrđena njegova
odgovornost u izvršavanju prava lova temeljem
Ugovora
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8. ako lovozakupnik pravo lova iz
Ugovora da u podzakup ili ako prenese pravo lova
na pravnog slijednika ili treću osobu bez
prethodne suglasnosti davatelja lovozakupa
9. ako dođe do promjene statusa
lovozakupnika u smislu članka 48. Zakona o
udrugama ("Narodne novine", broj: 74/14.).

XVII.
Lovozakupnik je dužan ishoditi uvjete
zaštite prirode koji su u interesu očuvanja
prirodnih staništa i divlje flore i faune te zaštite
biološke raznolikosti, u skladu s posebnim
propisima i ugraditi ih u lovnogospodarsku
osnovu.

XII.
Lovozakupnik može u pisanom obliku
otkazati Ugovor ne navodeći razloge, u svako
doba za sljedeću lovnu godinu, uz obvezu da
obavijest o otkazu Ugovora dostavi davatelju
lovozakupa najkasnije do 31. prosinca tekuće
godine za narednu lovnu godinu.

XVIII.
Odredbe Ugovora primjenjuju se s danom
1. travnja 2017. godine.

XIII.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora
iz točke XI. Ugovora ili otkaza Ugovora iz točke
XII. Ugovora, lovozakupnik:
- gubi pravo na financijska sredstva iz točke
VIII. Ugovora
- nema pravo na povrat uplaćene godišnje
lovozakupnine
- nema pravo na povrat eventualnih ulaganja
- nema pravo na naknadu štete.
XIV.
Izričito ili prešutno toleriranje davatelja
lovozakupa bilo koje povrede ugovornih ili
zakonskih odredbi od strane lovozakupnika ne
povlači za sobom toleriranje davatelja
lovozakupa te ili bilo koje druge povrede
ugovornih ili zakonskih odredbi, jednako kao što
ni nekorištenje davatelja lovozakupa bilo kojim
pravnim sredstvom temeljem Ugovora ne
rezultira odricanjem davatelja lovozakupa od
prava korištenja tim ili drugim pravnim
sredstvima temeljem Ugovora.
XV.
Lovozakupnik odgovara za eventualna
potraživanja trećih osoba koja bi nastupila u
lovištu ili u svezi s obavljanjem prava lova u
lovištu, a koja su posljedica pravomoćne sudske
odluke ili druge odluke nadležnog državnog tijela
za vrijeme trajanja zakupa prava lova.
XVI.
Lovozakupnik je dužan donijeti
lovnogospodarsku osnovu u roku od 90 dana od
dana sklapanja Ugovora.

XIX.
Ugovor je sastavljen u šest istovjetnih
primjerka, za svaku stranu po tri primjerka.
XX.
U znak pristanka na prava i obveze iz
Ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno
potpisuju.
XXI.
U slučaju neizvršavanja Ugovora i
mogućih sporova proizašlih iz Ugovora utvrđuje
se stvarna nadležnost suda u Požegi.
KLASA : 323-01/17-01/8
URBROJ : 2177/1-01-17-1
Za lovozakupnika
PREDSJEDNIK DRUŠTVA
Željko Tubić, v.r.
Za davatelja lovozakupa
ŽUPAN
Alojz Tomašević dipl.oec., v.r.
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o
lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05., 75/09. i
14/14.) i točke 2. Odluke o produljenju ugovora o
zakupu prava lova Upravnog odjela za
gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske
županije (KLASA:UP/I 323-01/17-01/5 ;
URBROJ: 2177/1-06-06/5-17-2 od 16. siječnja
2017. godine), župan Alojz Tomašević (u
daljnjem tekstu: davatelj lovozakupa) s jedne
strane i Lovačko društvo "PAPUK" BIŠKUPCI,
Biškupci bb, OIB: 50234274045, zastupano po
predsjedniku društva Mati Damljanoviću (u
daljnjem tekstu: lovozakupnik) s druge strane,
dana 29.03.2017. godine sklapaju
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U G O V O R broj 11005
o
zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu
broj: XI/105 – "BIŠKUPCI"
u daljnjem tekstu: Ugovor.
I.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su
zaključile Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XI/105 - "BIŠKUPCI"
( (KLASA: 323-01/07-01/9, URBROJ: 2177-0101-07-1 od 29. ožujka 2007. godine) kojim je
uređen zakup prava lova za razdoblje od 1.
travnja 2007. godine do 31. ožujka 2017. godine.
II.
Lovozakupnik se na temelju nalaza i
mišljenja stručnih službi Požeško-slavonske
županije i Ministarstva poljoprivrede pridržavao
svih obveza po ranijem ugovoru, provodio je
mjere i radnje na koje je bio obvezan te time
stekao pravo iz članka 30. st. 4. Zakona o lovstvu
za produljenje ugovora o zakupu prava lova za
razdoblje od 10 sljedećih lovnih godina.
III.
Davatelj lovozakupa daje, a lovozakupnik
prima u zakup zajedničko otvoreno lovište broj
XI/105 „BIŠKUPCI“ (u daljnjem tekstu: lovište)
površine 3945 ha, ustanovljeno Odlukom
Županijske
skupštine
Požeško-slavonske
županije (Klasa: 021-02/07-06/2, Ur.broj: 217701-05/1-07-33 od 15.ožujka 2007. godine), koje
se prostire na području Požeško-slavonske
županije.
Odluka iz stavka 1. ove točke, sastavni
je dio ovoga Ugovora.
IV.
Lovozakupnik je dužan služenje pravom
lova u lovištu uskladiti s odredbama zakonskih i
podzakonskih propisa, te lovnogospodarskom
osnovom i Ugovorom.
V.
Zakup prava lova u lovištu (10 lovnih
godina) produljuje se za razdoblje od 1. travnja
2017. godine do 31. ožujka 2027. godine.
VI.
Godišnja lovozakupnina za lovnu godinu

(1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće
godine) iznosi 9.300,00 kn (slovima: devet tisuća
tristo kuna i nula lipa).
Godišnja lovozakupnina iz stavka 1. ove
točke uplaćuje se dva puta godišnje i to: do 1.
ožujka 50 % godišnje lovozakupnine za iduću
lovnu godinu, a preostali iznos godišnje
lovozakupnine zaključno do 30. rujna tekuće
lovne godine, na žiro-račun Državnog proračuna
otvorenog na razini Požeško-slavonske županije:
IBAN: HR5410010051735151852 s naznakom
model: HR05 i poziv na broj: 00110051.
Lovozakupnik je dužan u roku 15 dana od
dana sklapanja Ugovora uplatiti 50% iznosa
godišnje lovozakupnine za lovnu godinu
2017./18,
a
preostali
iznos
godišnje
lovozakupnine za lovnu godinu 2017./18.
zaključno do 30. rujna 2017. godine.
Za uplaćena sredstva na ime godišnje
lovozakupnine nakon proteka rokova iz stavka 2.
i 3. ove točke obračunat će se zatezna kamata
prema važećim zakonskim propisima koji se
odnose na prikupljanje sredstava za Državni
proračun.
VII.
U lovištu je dopušteno postaviti
lovnogospodarske i lovnotehničke objekte u
skladu s lovnogospodarskom osnovom i
propisima o prostornom uređenju.
Po isteku vremena zakupa prava lova
objekti iz stavka 1. ove točke, koji su podignuti u
lovištu, pripadaju lovištu i sastavni su dio lovišta.
VIII.
Lovozakupnik je dužan, u smislu članka
30. stavka 4., a u svezi članka 30. stavka 3.
Zakona o lovstvu za uredno izvršenje obveza
preuzetih Ugovorom, osiguravati financijska
sredstva u visini iznosa godišnje lovozakupnine.
Sredstva su namijenjena za naplatu:
- neuplaćene lovozakupnine
- naknadu
negativne
razlike
divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
- naknadu štete koja nastaje neurednim
ispunjavanjem ugovornih obaveza ili
- zbog neispunjenja obaveza na način i pod
uvjetom kako je lovozakupnik preuzeo
Ugovorom, a posljedica koje je otkaz ili raskid
Ugovora.
U skladu sa stavkom 1. ove točke,
lovozakupnik je dužan u roku od 30 dana od dana
sklapanja Ugovora dostaviti Županiji garanciju
banke, mjenicu s avalom banke ili mjenicu s
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avalom lovozakupnika u visini iznosa
financijskih sredstava od 9.300,00 kn (slovima:
devet tisuća tristo kuna i nula lipa). s rokom
važenja do 31. ožujka 2027. godine.
Korisnik namjenskih sredstava iz stavka
1. ove točke je davatelj lovozakupa i ne smiju se
koristiti u druge svrhe.
IX.
Naknadu negativne razlike divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
nakon isteka vremena zakupa prava lova (osim
ako je negativna razlika posljedica više sile:
epidemija, požar i dr.), davatelj lovozakupa će
naplatiti iz sredstava navedenih u točki VIII.
Ugovora, a ista su namijenjena za dovođenje
lovišta u stanje propisano lovnogospodarskom
osnovom.
U slučaju raskida Ugovora od strane
davatelja lovozakupa, osim u slučajevima iz
točke XI. Ugovora ili iz razloga koji padaju na
teret Republike Hrvatske (izmjena Zakona o
lovstvu i dr.), lovozakupnik ima pravo na povrat
uloženih, a neiskorištenih (neamortiziranih)
sredstava, koja je uložio provedbom
lovnogospodarske osnove.
U slučaju izmijenjenog stanja lovišta
zbog izgradnje javnih i šumskih prometnica,
dalekovoda, plinovoda, retencija, kanala,
otvaranja eksploatacijskih polja za korištenje
mineralnih sirovina, ograđivanja šumskih i
poljoprivrednih kultura, izgradnje športskorekreativnih sadržaja, izgradnje golf igrališta i
sličnih zahvata u prostoru lovozakupnik nema
pravo potraživati nikakvu naknadu.
Ako se površina lovišta smanji za više od
20 % lovozakupnik ima pravo na proporcionalno
smanjenje godišnje lovozakupnine ako se lovište
ne ukine i nema pravo potraživati nikakvu
naknadu.
X.
Lovozakupnik ne smije pravo lova iz
Ugovora dati u podzakup. Prijenos prava lova na
pravnog slijednika ili treću osobu dopušteno je
isključivo uz prethodnu suglasnost davatelja
lovozakupa.
XI.
Davatelj lovozakupa može i prije isteka
vremena zakupa prava lova jednostrano raskinuti
Ugovor bez otkaznog roka i bez obveze povrata
sredstava iz točke VIII. Ugovora, u sljedećim
slučajevima:
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1. ako se lovozakupnik služi pravom lova
protivno Ugovoru i uvjetima zaštite prirode ako
su određeni
2. ako se utvrdi da je propustima
lovozakupnika u provedbi lovnogospodarske
osnove, bez opravdanih razloga, umanjen fond
pojedine vrste divljači ispod biološkog
minimuma za tekuću godinu
3. ako lovozakupnik ne provodi mjere i
radnje utvrđene propisima o lovstvu
4. ako lovozakupnik ne plati godišnju
lovozakupninu u roku iz točke VI. Ugovora
5. ako lovozakupnik ne ispuni ili prestane
ispunjavati obvezu iz točke VIII. Ugovora
6. ako jedan ili više članova
lovozakupnika i osobe kojima je lovozakupnik
omogućio lov u lovištu počini radnje iz članka 96.
stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12. i 14. Zakona o lovstvu, te ako počini
radnje iz članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4.,
5., 7. i 8. Zakona o lovstvu. Zbog navedenih
razloga davatelj lovozakupa može raskinuti
Ugovor bez obzira na vođenje prekršajnog
postupka i njegov ishod
7. ako lovozakupnik ne nadoknadi bilo
koju štetu od divljači za koju je utvrđena njegova
odgovornost u izvršavanju prava lova temeljem
Ugovora
8. ako lovozakupnik pravo lova iz
Ugovora da u podzakup ili ako prenese pravo lova
na pravnog slijednika ili treću osobu bez
prethodne suglasnosti davatelja lovozakupa
9. ako dođe do promjene statusa
lovozakupnika u smislu članka 48. Zakona o
udrugama ("Narodne novine", broj: 74/14.).
XII.
Lovozakupnik može u pisanom obliku
otkazati Ugovor ne navodeći razloge, u svako
doba za sljedeću lovnu godinu, uz obvezu da
obavijest o otkazu Ugovora dostavi davatelju
lovozakupa najkasnije do 31. prosinca tekuće
godine za narednu lovnu godinu.
XIII.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora
iz točke XI. Ugovora ili otkaza Ugovora iz točke
XII. Ugovora, lovozakupnik:
- gubi pravo na financijska sredstva iz točke
VIII. Ugovora
- nema pravo na povrat uplaćene godišnje
lovozakupnine
- nema pravo na povrat eventualnih ulaganja
- nema pravo na naknadu štete.
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XIV.
Izričito ili prešutno toleriranje davatelja
lovozakupa bilo koje povrede ugovornih ili
zakonskih odredbi od strane lovozakupnika ne
povlači za sobom toleriranje davatelja
lovozakupa te ili bilo koje druge povrede
ugovornih ili zakonskih odredbi, jednako kao što
ni nekorištenje davatelja lovozakupa bilo kojim
pravnim sredstvom temeljem Ugovora ne
rezultira odricanjem davatelja lovozakupa od
prava korištenja tim ili drugim pravnim
sredstvima temeljem Ugovora.
XV.
Lovozakupnik odgovara za eventualna
potraživanja trećih osoba koja bi nastupila u
lovištu ili u svezi s obavljanjem prava lova u
lovištu, a koja su posljedica pravomoćne sudske
odluke ili druge odluke nadležnog državnog tijela
za vrijeme trajanja zakupa prava lova.
XVI.
Lovozakupnik je dužan donijeti
lovnogospodarsku osnovu u roku od 90 dana od
dana sklapanja Ugovora.
XVII.
Lovozakupnik je dužan ishoditi uvjete
zaštite prirode koji su u interesu očuvanja
prirodnih staništa i divlje flore i faune te zaštite
biološke raznolikosti, u skladu s posebnim
propisima i ugraditi ih u lovnogospodarsku
osnovu.
XVIII.
Odredbe Ugovora primjenjuju se s danom
1. travnja 2017. godine.
XIX.
Ugovor je sastavljen u šest istovjetnih
primjerka, za svaku stranu po tri primjerka.
XX.
U znak pristanka na prava i obveze iz
Ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno
potpisuju.
XXI.
U slučaju neizvršavanja Ugovora i
mogućih sporova proizašlih iz Ugovora utvrđuje
se stvarna nadležnost suda u Požegi.
KLASA : 323-01/17-01/7
URBROJ : 2177/1-01-17-1

Za lovozakupnika
PREDSJEDNIK DRUŠTVA
Mato Damljanović, v.r.
Za davatelja lovozakupa
ŽUPAN
Alojz Tomašević dipl.oec., v.r.
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o
lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05., 75/09. i
14/14.) i točke 2. Odluke o produljenju ugovora o
zakupu prava lova Upravnog odjela za
gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske
županije (KLASA:UP/I 323-01/17-01/3 ;
URBROJ: 2177/1-06-06/5-17-2 od 16. siječnja
2017. godine), župan Alojz Tomašević (u
daljnjem tekstu: davatelj lovozakupa) s jedne
strane i Lovačko društvo "PSUNJ" Orljavac,
Orljavac 99a, OIB: 51377075611, zastupano po
predsjedniku
društva
Željku
Lokneru
(u daljnjem tekstu: lovozakupnik) s druge strane,
dana 29.03.2017. godine sklapaju

U G O V O R broj 11003
o
zakupu prava lova
u zajedničkom lovištu
broj: XI/103 – "ORLJAVAC"
u daljnjem tekstu: Ugovor.
I.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su
zaključile Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom
lovištu
broj:
XI/103 "ORLJAVAC" ( (KLASA: 323-01/07-01/7,
URBROJ: 2177-01-01-07-1 od 29. ožujka 2007.
godine) kojim je uređen zakup prava lova za
razdoblje od 1. travnja 2007. godine do 31.
ožujka 2017. godine.
II.
Lovozakupnik se na temelju nalaza i
mišljenja stručnih službi Požeško-slavonske
županije i Ministarstva poljoprivrede pridržavao
svih obveza po ranijem ugovoru, provodio je
mjere i radnje na koje je bio obvezan te time
stekao pravo iz članka 30. st. 4. Zakona o lovstvu
za produljenje ugovora o zakupu prava lova za
razdoblje od 10 sljedećih lovnih godina.
III.
Davatelj lovozakupa daje, a lovozakupnik
prima u zakup zajedničko otvoreno lovište broj
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XI/103 „ORLJAVAC“ (u daljnjem tekstu:
lovište) površine 5027 ha, ustanovljeno Odlukom
Županijske
skupštine
Požeško-slavonske
županije (Klasa: 021-02/07-06/2, Ur.broj: 217701-05/1-07-31 od 15.ožujka 2007. godine), koje
se prostire na području Požeško-slavonske
županije.
Odluka iz stavka 1. ove točke, sastavni
je dio ovoga Ugovora.
IV.
Lovozakupnik je dužan služenje pravom
lova u lovištu uskladiti s odredbama zakonskih i
podzakonskih propisa, te lovnogospodarskom
osnovom i Ugovorom.
V.
Zakup prava lova u lovištu (10 lovnih
godina) produljuje se za razdoblje od 1. travnja
2017. godine do 31. ožujka 2027. godine.
VI.
Godišnja lovozakupnina za lovnu godinu
(1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće
godine) iznosi 9.530,00 kn (slovima: devet tisuća
petsto trideset kuna i nula lipa).
Godišnja lovozakupnina iz stavka 1. ove
točke uplaćuje se dva puta godišnje i to: do 1.
ožujka 50 % godišnje lovozakupnine za iduću
lovnu godinu, a preostali iznos godišnje
lovozakupnine zaključno do 30. rujna tekuće
lovne godine, na žiro-račun Državnog proračuna
otvorenog na razini Požeško-slavonske županije:
IBAN: HR5410010051735151852 s naznakom
model: HR05 i poziv na broj: 00110035.
Lovozakupnik je dužan u roku 15 dana od
dana sklapanja Ugovora uplatiti 50% iznosa
godišnje lovozakupnine za lovnu godinu
2017./18,
a
preostali
iznos
godišnje
lovozakupnine za lovnu godinu 2017./18.
zaključno do 30. rujna 2017. godine.
Za uplaćena sredstva na ime godišnje
lovozakupnine nakon proteka rokova iz stavka 2.
i 3. ove točke obračunat će se zatezna kamata
prema važećim zakonskim propisima koji se
odnose na prikupljanje sredstava za Državni
proračun.
VII.
U lovištu je dopušteno postaviti
lovnogospodarske i lovnotehničke objekte u
skladu s lovnogospodarskom osnovom i
propisima o prostornom uređenju.
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Po isteku vremena zakupa prava lova
objekti iz stavka 1. ove točke, koji su podignuti u
lovištu, pripadaju lovištu i sastavni su dio lovišta.
VIII.
Lovozakupnik je dužan, u smislu članka
30. stavka 4., a u svezi članka 30. stavka 3.
Zakona o lovstvu za uredno izvršenje obveza
preuzetih Ugovorom, osiguravati financijska
sredstva u visini iznosa godišnje lovozakupnine.
Sredstva su namijenjena za naplatu:
- neuplaćene lovozakupnine
- naknadu
negativne
razlike
divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
- naknadu štete koja nastaje neurednim
ispunjavanjem ugovornih obaveza ili
- zbog neispunjenja obaveza na način i pod
uvjetom kako je lovozakupnik preuzeo
Ugovorom, a posljedica koje je otkaz ili raskid
Ugovora.
U skladu sa stavkom 1. ove točke,
lovozakupnik je dužan u roku od 30 dana od dana
sklapanja Ugovora dostaviti Županiji garanciju
banke, mjenicu s avalom banke ili mjenicu s
avalom lovozakupnika u visini iznosa
financijskih sredstava od 9.530,00 kn (slovima:
devet tisuća petsto trideset kuna i nula lipa) s
rokom važenja do 31. ožujka 2027. godine.
Korisnik namjenskih sredstava iz stavka
1. ove točke je davatelj lovozakupa i ne smiju se
koristiti u druge svrhe.
IX.
Naknadu negativne razlike divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
nakon isteka vremena zakupa prava lova (osim
ako je negativna razlika posljedica više sile:
epidemija, požar i dr.), davatelj lovozakupa će
naplatiti iz sredstava navedenih u točki VIII.
Ugovora, a ista su namijenjena za dovođenje
lovišta u stanje propisano lovnogospodarskom
osnovom.
U slučaju raskida Ugovora od strane
davatelja lovozakupa, osim u slučajevima iz
točke XI. Ugovora ili iz razloga koji padaju na
teret Republike Hrvatske (izmjena Zakona o
lovstvu i dr.), lovozakupnik ima pravo na povrat
uloženih, a neiskorištenih (neamortiziranih)
sredstava, koja je uložio provedbom
lovnogospodarske osnove.
U slučaju izmijenjenog stanja lovišta
zbog izgradnje javnih i šumskih prometnica,
dalekovoda, plinovoda, retencija, kanala,
otvaranja eksploatacijskih polja za korištenje
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mineralnih sirovina, ograđivanja šumskih i
poljoprivrednih kultura, izgradnje športskorekreativnih sadržaja, izgradnje golf igrališta i
sličnih zahvata u prostoru lovozakupnik nema
pravo potraživati nikakvu naknadu.
Ako se površina lovišta smanji za više od
20 % lovozakupnik ima pravo na proporcionalno
smanjenje godišnje lovozakupnine ako se lovište
ne ukine i nema pravo potraživati nikakvu
naknadu.
X.
Lovozakupnik ne smije pravo lova iz
Ugovora dati u podzakup. Prijenos prava lova na
pravnog slijednika ili treću osobu dopušteno je
isključivo uz prethodnu suglasnost davatelja
lovozakupa.
XI.
Davatelj lovozakupa može i prije isteka
vremena zakupa prava lova jednostrano raskinuti
Ugovor bez otkaznog roka i bez obveze povrata
sredstava iz točke VIII. Ugovora, u sljedećim
slučajevima:
1. ako se lovozakupnik služi pravom lova
protivno Ugovoru i uvjetima zaštite prirode ako
su određeni
2. ako se utvrdi da je propustima
lovozakupnika u provedbi lovnogospodarske
osnove, bez opravdanih razloga, umanjen fond
pojedine vrste divljači ispod biološkog
minimuma za tekuću godinu
3. ako lovozakupnik ne provodi mjere i
radnje utvrđene propisima o lovstvu
4. ako lovozakupnik ne plati godišnju
lovozakupninu u roku iz točke VI. Ugovora
5. ako lovozakupnik ne ispuni ili prestane
ispunjavati obvezu iz točke VIII. Ugovora
6. ako jedan ili više članova
lovozakupnika i osobe kojima je lovozakupnik
omogućio lov u lovištu počini radnje iz članka 96.
stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12. i 14. Zakona o lovstvu, te ako počini
radnje iz članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4.,
5., 7. i 8. Zakona o lovstvu. Zbog navedenih
razloga davatelj lovozakupa može raskinuti
Ugovor bez obzira na vođenje prekršajnog
postupka i njegov ishod
7. ako lovozakupnik ne nadoknadi bilo
koju štetu od divljači za koju je utvrđena njegova
odgovornost u izvršavanju prava lova temeljem
Ugovora
8. ako lovozakupnik pravo lova iz
Ugovora da u podzakup ili ako prenese pravo lova

na pravnog slijednika ili treću osobu bez
prethodne suglasnosti davatelja lovozakupa
9. ako dođe do promjene statusa
lovozakupnika u smislu članka 48. Zakona o
udrugama ("Narodne novine", broj: 74/14.).
XII.
Lovozakupnik može u pisanom obliku
otkazati Ugovor ne navodeći razloge, u svako
doba za sljedeću lovnu godinu, uz obvezu da
obavijest o otkazu Ugovora dostavi davatelju
lovozakupa najkasnije do 31. prosinca tekuće
godine za narednu lovnu godinu.
XIII.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora
iz točke XI. Ugovora ili otkaza Ugovora iz točke
XII. Ugovora, lovozakupnik:
- gubi pravo na financijska sredstva iz točke
VIII. Ugovora
- nema pravo na povrat uplaćene godišnje
lovozakupnine
- nema pravo na povrat eventualnih ulaganja
- nema pravo na naknadu štete.
XIV.
Izričito ili prešutno toleriranje davatelja
lovozakupa bilo koje povrede ugovornih ili
zakonskih odredbi od strane lovozakupnika ne
povlači za sobom toleriranje davatelja
lovozakupa te ili bilo koje druge povrede
ugovornih ili zakonskih odredbi, jednako kao što
ni nekorištenje davatelja lovozakupa bilo kojim
pravnim sredstvom temeljem Ugovora ne
rezultira odricanjem davatelja lovozakupa od
prava korištenja tim ili drugim pravnim
sredstvima temeljem Ugovora.
XV.
Lovozakupnik odgovara za eventualna
potraživanja trećih osoba koja bi nastupila u
lovištu ili u svezi s obavljanjem prava lova u
lovištu, a koja su posljedica pravomoćne sudske
odluke ili druge odluke nadležnog državnog tijela
za vrijeme trajanja zakupa prava lova.
XVI.
Lovozakupnik je dužan donijeti
lovnogospodarsku osnovu u roku od 90 dana od
dana sklapanja Ugovora.
XVII.
Lovozakupnik je dužan ishoditi uvjete
zaštite prirode koji su u interesu očuvanja
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prirodnih staništa i divlje flore i faune te zaštite
biološke raznolikosti, u skladu s posebnim
propisima i ugraditi ih u lovnogospodarsku
osnovu.
XVIII.
Odredbe Ugovora primjenjuju se s danom
1. travnja 2017. godine.
XIX.
Ugovor je sastavljen u šest istovjetnih
primjerka, za svaku stranu po tri primjerka.
XX.
U znak pristanka na prava i obveze iz
Ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno
potpisuju.
XXI.
U slučaju neizvršavanja Ugovora i
mogućih sporova proizašlih iz Ugovora utvrđuje
se stvarna nadležnost suda u Požegi.
KLASA : 323-01/17-01/5
URBROJ : 2177/1-01-17-1
Za lovozakupnika
PREDSJEDNIK DRUŠTVA
Željko Lokner, v.r.
Za davatelja lovozakupa
ŽUPAN
Alojz Tomašević dipl.oec., v.r.
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o
lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05., 75/09. i
14/14.) i točke 2. Odluke o produljenju ugovora o
zakupu prava lova Upravnog odjela za
gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske
županije (KLASA:UP/I 323-01/17-01/2;
URBROJ: 2177/1-06-06/5-17-2 od 16. siječnja
2017. godine), župan Alojz Tomašević (u
daljnjem tekstu: davatelj lovozakupa) s jedne
strane i Lovačko društvo "PSUNJ" Orljavac,
Orljavac 99a, OIB: 51377075611, zastupano po
predsjedniku
društva
Željku
Lokneru
(u daljnjem tekstu: lovozakupnik) s druge strane,
dana 29.03.2017. godine sklapaju

U G O V O R broj 11002 o
zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu broj: XI/102 –
"POLJANAČKE ŠUME»
u daljnjem tekstu: Ugovor.
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I.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su
zaključile Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom
lovištu
broj:
XI/102
"POLJANAČKE ŠUME" ( (KLASA: 323-01/0701/6, URBROJ: 2177-01-01-07-1 od 29. ožujka
2007. godine) kojim je uređen zakup prava lova
za razdoblje od 1. travnja 2007. godine do 31.
ožujka 2017. godine.
II.
Lovozakupnik se na temelju nalaza i
mišljenja stručnih službi Požeško-slavonske
županije i Ministarstva poljoprivrede pridržavao
svih obveza po ranijem ugovoru, provodio je
mjere i radnje na koje je bio obvezan te time
stekao pravo iz članka 30. st. 4. Zakona o lovstvu
za produljenje ugovora o zakupu prava lova za
razdoblje od 10 sljedećih lovnih godina.
III.
Davatelj lovozakupa daje, a lovozakupnik
prima u zakup zajedničko otvoreno lovište broj
XI/102 „POLJANAČKE ŠUME“ (u daljnjem
tekstu: lovište) površine 2557 ha, ustanovljeno
Odlukom Županijske skupštine Požeškoslavonske županije (Klasa: 021-02/07-06/2,
Ur.broj: 2177-01-05/1-07-30 od 15.ožujka 2007.
godine), koje se prostire na području Požeškoslavonske županije.
Odluka iz stavka 1. ove točke, sastavni
je dio ovoga Ugovora.
IV.
Lovozakupnik je dužan služenje pravom
lova u lovištu uskladiti s odredbama zakonskih i
podzakonskih propisa, te lovnogospodarskom
osnovom i Ugovorom.
V.
Zakup prava lova u lovištu (10 lovnih
godina) produljuje se za razdoblje od 1. travnja
2017. godine do 31. ožujka 2027. godine.
VI.
Godišnja lovozakupnina za lovnu godinu
(1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće
godine) iznosi 60.500,00 kn (slovima: šesdeset
tisuća petsto kuna i nula lipa).
Godišnja lovozakupnina iz stavka 1. ove
točke uplaćuje se dva puta godišnje i to: do 1.
ožujka 50 % godišnje lovozakupnine za iduću
lovnu godinu, a preostali iznos godišnje
lovozakupnine zaključno do 30. rujna tekuće
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lovne godine, na žiro-račun Državnog proračuna
otvorenog na razini Požeško-slavonske županije:
IBAN: HR5410010051735151852 s naznakom
model: HR05 i poziv na broj: 00110027.
Lovozakupnik je dužan u roku 15 dana od
dana sklapanja Ugovora uplatiti 50% iznosa
godišnje lovozakupnine za lovnu godinu
2017./18,
a
preostali
iznos
godišnje
lovozakupnine za lovnu godinu 2017./18.
zaključno do 30. rujna 2017. godine.
Za uplaćena sredstva na ime godišnje
lovozakupnine nakon proteka rokova iz stavka 2.
i 3. ove točke obračunat će se zatezna kamata
prema važećim zakonskim propisima koji se
odnose na prikupljanje sredstava za Državni
proračun.
VII.
U lovištu je dopušteno postaviti
lovnogospodarske i lovnotehničke objekte u
skladu s lovnogospodarskom osnovom i
propisima o prostornom uređenju.
Po isteku vremena zakupa prava lova
objekti iz stavka 1. ove točke, koji su podignuti u
lovištu, pripadaju lovištu i sastavni su dio lovišta.
VIII.
Lovozakupnik je dužan, u smislu članka
30. stavka 4., a u svezi članka 30. stavka 3.
Zakona o lovstvu za uredno izvršenje obveza
preuzetih Ugovorom, osiguravati financijska
sredstva u visini iznosa godišnje lovozakupnine.
Sredstva su namijenjena za naplatu:
- neuplaćene lovozakupnine
- naknadu
negativne
razlike
divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
- naknadu štete koja nastaje neurednim
ispunjavanjem ugovornih obaveza ili
- zbog neispunjenja obaveza na način i pod
uvjetom kako je lovozakupnik preuzeo
Ugovorom, a posljedica koje je otkaz ili raskid
Ugovora.
U skladu sa stavkom 1. ove točke,
lovozakupnik je dužan u roku od 30 dana od dana
sklapanja Ugovora dostaviti Županiji garanciju
banke, mjenicu s avalom banke ili mjenicu s
avalom lovozakupnika u visini iznosa
financijskih sredstava od 60.500,00 kn (slovima:
šesdeset tisuća petsto kuna i nula lipa) s rokom
važenja do 31. ožujka 2027. godine.
Korisnik namjenskih sredstava iz stavka
1. ove točke je davatelj lovozakupa i ne smiju se
koristiti u druge svrhe.

IX.
Naknadu negativne razlike divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
nakon isteka vremena zakupa prava lova (osim
ako je negativna razlika posljedica više sile:
epidemija, požar i dr.), davatelj lovozakupa će
naplatiti iz sredstava navedenih u točki VIII.
Ugovora, a ista su namijenjena za dovođenje
lovišta u stanje propisano lovnogospodarskom
osnovom.
U slučaju raskida Ugovora od strane
davatelja lovozakupa, osim u slučajevima iz
točke XI. Ugovora ili iz razloga koji padaju na
teret Republike Hrvatske (izmjena Zakona o
lovstvu i dr.), lovozakupnik ima pravo na povrat
uloženih, a neiskorištenih (neamortiziranih)
sredstava, koja je uložio provedbom
lovnogospodarske osnove.
U slučaju izmijenjenog stanja lovišta
zbog izgradnje javnih i šumskih prometnica,
dalekovoda, plinovoda, retencija, kanala,
otvaranja eksploatacijskih polja za korištenje
mineralnih sirovina, ograđivanja šumskih i
poljoprivrednih kultura, izgradnje športskorekreativnih sadržaja, izgradnje golf igrališta i
sličnih zahvata u prostoru lovozakupnik nema
pravo potraživati nikakvu naknadu.
Ako se površina lovišta smanji za više od
20 % lovozakupnik ima pravo na proporcionalno
smanjenje godišnje lovozakupnine ako se lovište
ne ukine i nema pravo potraživati nikakvu
naknadu.
X.
Lovozakupnik ne smije pravo lova iz
Ugovora dati u podzakup. Prijenos prava lova na
pravnog slijednika ili treću osobu dopušteno je
isključivo uz prethodnu suglasnost davatelja
lovozakupa.
XI.
Davatelj lovozakupa može i prije isteka
vremena zakupa prava lova jednostrano raskinuti
Ugovor bez otkaznog roka i bez obveze povrata
sredstava iz točke VIII. Ugovora, u sljedećim
slučajevima:
1. ako se lovozakupnik služi pravom lova
protivno Ugovoru i uvjetima zaštite prirode ako
su određeni
2. ako se utvrdi da je propustima
lovozakupnika u provedbi lovnogospodarske
osnove, bez opravdanih razloga, umanjen fond
pojedine vrste divljači ispod biološkog
minimuma za tekuću godinu
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3. ako lovozakupnik ne provodi mjere i
radnje utvrđene propisima o lovstvu
4. ako lovozakupnik ne plati godišnju
lovozakupninu u roku iz točke VI. Ugovora
5. ako lovozakupnik ne ispuni ili prestane
ispunjavati obvezu iz točke VIII. Ugovora
6. ako jedan ili više članova
lovozakupnika i osobe kojima je lovozakupnik
omogućio lov u lovištu počini radnje iz članka 96.
stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12. i 14. Zakona o lovstvu, te ako počini
radnje iz članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4.,
5., 7. i 8. Zakona o lovstvu. Zbog navedenih
razloga davatelj lovozakupa može raskinuti
Ugovor bez obzira na vođenje prekršajnog
postupka i njegov ishod
7. ako lovozakupnik ne nadoknadi bilo
koju štetu od divljači za koju je utvrđena njegova
odgovornost u izvršavanju prava lova temeljem
Ugovora
8. ako lovozakupnik pravo lova iz
Ugovora da u podzakup ili ako prenese pravo lova
na pravnog slijednika ili treću osobu bez
prethodne suglasnosti davatelja lovozakupa
9. ako dođe do promjene statusa
lovozakupnika u smislu članka 48. Zakona o
udrugama ("Narodne novine", broj: 74/14.).
XII.
Lovozakupnik može u pisanom obliku
otkazati Ugovor ne navodeći razloge, u svako
doba za sljedeću lovnu godinu, uz obvezu da
obavijest o otkazu Ugovora dostavi davatelju
lovozakupa najkasnije do 31. prosinca tekuće
godine za narednu lovnu godinu.
XIII.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora
iz točke XI. Ugovora ili otkaza Ugovora iz točke
XII. Ugovora, lovozakupnik:
- gubi pravo na financijska sredstva iz točke
VIII. Ugovora
- nema pravo na povrat uplaćene godišnje
lovozakupnine
- nema pravo na povrat eventualnih ulaganja
- nema pravo na naknadu štete.
XIV.
Izričito ili prešutno toleriranje davatelja
lovozakupa bilo koje povrede ugovornih ili
zakonskih odredbi od strane lovozakupnika ne
povlači za sobom toleriranje davatelja
lovozakupa te ili bilo koje druge povrede
ugovornih ili zakonskih odredbi, jednako kao što
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ni nekorištenje davatelja lovozakupa bilo kojim
pravnim sredstvom temeljem Ugovora ne
rezultira odricanjem davatelja lovozakupa od
prava korištenja tim ili drugim pravnim
sredstvima temeljem Ugovora.
XV.
Lovozakupnik odgovara za eventualna
potraživanja trećih osoba koja bi nastupila u
lovištu ili u svezi s obavljanjem prava lova u
lovištu, a koja su posljedica pravomoćne sudske
odluke ili druge odluke nadležnog državnog tijela
za vrijeme trajanja zakupa prava lova.
XVI.
Lovozakupnik je dužan donijeti
lovnogospodarsku osnovu u roku od 90 dana od
dana sklapanja Ugovora.
XVII.
Lovozakupnik je dužan ishoditi uvjete
zaštite prirode koji su u interesu očuvanja
prirodnih staništa i divlje flore i faune te zaštite
biološke raznolikosti, u skladu s posebnim
propisima i ugraditi ih u lovnogospodarsku
osnovu.
XVIII.
Odredbe Ugovora primjenjuju se s danom
1. travnja 2017. godine.
XIX.
Ugovor je sastavljen u šest istovjetnih
primjerka, za svaku stranu po tri primjerka.
XX.
U znak pristanka na prava i obveze iz
Ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno
potpisuju.
XXI.
U slučaju neizvršavanja Ugovora i
mogućih sporova proizašlih iz Ugovora utvrđuje
se stvarna nadležnost suda u Požegi.
KLASA : 323-01/17-01/4
URBROJ : 2177/1-01-17-1
Za lovozakupnika
PREDSJEDNIK DRUŠTVA
Željko Lokner, v.r.
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Za davatelja lovozakupa
ŽUPAN
Alojz Tomašević dipl.oec., v.r.
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o
lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05., 75/09. i
14/14.) i točke 2. Odluke o produljenju ugovora o
zakupu prava lova Upravnog odjela za
gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske
županije (KLASA:UP/I 323-01/17-01/24;
URBROJ: 2177/1-06-06/5-17-2 od 17. siječnja
2017. godine), župan Alojz Tomašević (u
daljnjem tekstu: davatelj lovozakupa) s jedne
strane i Lovačko društvo "PSUNJ" PAKRAC,
Donja Šumetlica 1 a, OIB: 21563175068,
zastupano po predsjedniku društva Antunu
Giacobiju (u daljnjem tekstu: lovozakupnik) s
druge strane, dana 29.03.2017. godine sklapaju

U G O V O R broj 11024
o
zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu
broj: XI/124 – "PSUNJ"
u daljnjem tekstu: Ugovor.
I.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su
zaključile Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XI/124 - "PSUNJ" (
(KLASA: 323-01/08-01/7, URBROJ: 2177/101-08-1 od 28. ožujka 2008. godine) kojim je
uređen zakup prava lova za razdoblje od 1.
travnja 2007. godine do 31. ožujka 2017. godine.
II.
Lovozakupnik se na temelju nalaza i
mišljenja stručnih službi Požeško-slavonske
županije i Ministarstva poljoprivrede pridržavao
svih obveza po ranijem ugovoru, provodio je
mjere i radnje na koje je bio obvezan te time
stekao pravo iz članka 30. st. 4. Zakona o lovstvu
za produljenje ugovora o zakupu prava lova za
razdoblje od 10 sljedećih lovnih godina.
III.
Davatelj lovozakupa daje, a lovozakupnik
prima u zakup zajedničko otvoreno lovište broj
XI/124 „PSUNJ“ (u daljnjem tekstu: lovište)
površine 11.775 ha, ustanovljeno Odlukom
Županijske
skupštine
Požeško-slavonske
županije (Klasa: 021-02/07-06/2, Ur.broj: 2177-

01-05/1-07-52 od 15.ožujka 2007. godine), koje
se prostire na području Požeško-slavonske
županije.
Odluka iz stavka 1. ove točke, sastavni
je dio ovoga Ugovora.
IV.
Lovozakupnik je dužan služenje pravom
lova u lovištu uskladiti s odredbama zakonskih i
podzakonskih propisa, te lovnogospodarskom
osnovom i Ugovorom.
V.
Zakup prava lova u lovištu (10 lovnih
godina) produljuje se za razdoblje od 1. travnja
2017. godine do 31. ožujka 2027. godine.
VI.
Godišnja lovozakupnina za lovnu godinu
(1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće
godine) iznosi 17.798,00 kn (slovima:
sedamnaest tisuća sedamsto devedeset osam
kuna i nula lipa).
Godišnja lovozakupnina iz stavka 1. ove
točke uplaćuje se dva puta godišnje i to: do 1.
ožujka 50 % godišnje lovozakupnine za iduću
lovnu godinu, a preostali iznos godišnje
lovozakupnine zaključno do 30. rujna tekuće
lovne godine, na žiro-račun Državnog proračuna
otvorenog na razini Požeško-slavonske županije:
IBAN: HR5410010051735151852 s naznakom
model: HR05 i poziv na broj: 00110248.
Lovozakupnik je dužan u roku 15 dana od
dana sklapanja Ugovora uplatiti 50% iznosa
godišnje lovozakupnine za lovnu godinu
2017./18,
a
preostali
iznos
godišnje
lovozakupnine za lovnu godinu 2017./18.
zaključno do 30. rujna 2017. godine.
Za uplaćena sredstva na ime godišnje
lovozakupnine nakon proteka rokova iz stavka 2.
i 3. ove točke obračunat će se zatezna kamata
prema važećim zakonskim propisima koji se
odnose na prikupljanje sredstava za Državni
proračun.
VII.
U lovištu je dopušteno postaviti
lovnogospodarske i lovnotehničke objekte u
skladu s lovnogospodarskom osnovom i
propisima o prostornom uređenju.
Po isteku vremena zakupa prava lova
objekti iz stavka 1. ove točke, koji su podignuti u
lovištu, pripadaju lovištu i sastavni su dio lovišta.
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VIII.
Lovozakupnik je dužan, u smislu članka
30. stavka 4., a u svezi članka 30. stavka 3.
Zakona o lovstvu za uredno izvršenje obveza
preuzetih Ugovorom, osiguravati financijska
sredstva u visini iznosa godišnje lovozakupnine.
Sredstva su namijenjena za naplatu:
- neuplaćene lovozakupnine
- naknadu
negativne
razlike
divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
- naknadu štete koja nastaje neurednim
ispunjavanjem ugovornih obaveza ili
- zbog neispunjenja obaveza na način i pod
uvjetom kako je lovozakupnik preuzeo
Ugovorom, a posljedica koje je otkaz ili raskid
Ugovora.
U skladu sa stavkom 1. ove točke,
lovozakupnik je dužan u roku od 30 dana od dana
sklapanja Ugovora dostaviti Županiji garanciju
banke, mjenicu s avalom banke ili mjenicu s
avalom lovozakupnika u visini iznosa
financijskih sredstava od 17.798,00 kn (slovima:
sedamnaest tisuća sedamsto devedeset osam
kuna i nula lipa) s rokom važenja do 31. ožujka
2027. godine.
Korisnik namjenskih sredstava iz stavka
1. ove točke je davatelj lovozakupa i ne smiju se
koristiti u druge svrhe.
IX.
Naknadu negativne razlike divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
nakon isteka vremena zakupa prava lova (osim
ako je negativna razlika posljedica više sile:
epidemija, požar i dr.), davatelj lovozakupa će
naplatiti iz sredstava navedenih u točki VIII.
Ugovora, a ista su namijenjena za dovođenje
lovišta u stanje propisano lovnogospodarskom
osnovom.
U slučaju raskida Ugovora od strane
davatelja lovozakupa, osim u slučajevima iz
točke XI. Ugovora ili iz razloga koji padaju na
teret Republike Hrvatske (izmjena Zakona o
lovstvu i dr.), lovozakupnik ima pravo na povrat
uloženih, a neiskorištenih (neamortiziranih)
sredstava, koja je uložio provedbom
lovnogospodarske osnove.
U slučaju izmijenjenog stanja lovišta
zbog izgradnje javnih i šumskih prometnica,
dalekovoda, plinovoda, retencija, kanala,
otvaranja eksploatacijskih polja za korištenje
mineralnih sirovina, ograđivanja šumskih i
poljoprivrednih kultura, izgradnje športskorekreativnih sadržaja, izgradnje golf igrališta i
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sličnih zahvata u prostoru lovozakupnik nema
pravo potraživati nikakvu naknadu.
Ako se površina lovišta smanji za više od
20 % lovozakupnik ima pravo na proporcionalno
smanjenje godišnje lovozakupnine ako se lovište
ne ukine i nema pravo potraživati nikakvu
naknadu.
X.
Lovozakupnik ne smije pravo lova iz
Ugovora dati u podzakup. Prijenos prava lova na
pravnog slijednika ili treću osobu dopušteno je
isključivo uz prethodnu suglasnost davatelja
lovozakupa.
XI.
Davatelj lovozakupa može i prije isteka
vremena zakupa prava lova jednostrano raskinuti
Ugovor bez otkaznog roka i bez obveze povrata
sredstava iz točke VIII. Ugovora, u sljedećim
slučajevima:
1. ako se lovozakupnik služi pravom lova
protivno Ugovoru i uvjetima zaštite prirode ako
su određeni
2. ako se utvrdi da je propustima
lovozakupnika u provedbi lovnogospodarske
osnove, bez opravdanih razloga, umanjen fond
pojedine vrste divljači ispod biološkog
minimuma za tekuću godinu
3. ako lovozakupnik ne provodi mjere i
radnje utvrđene propisima o lovstvu
4. ako lovozakupnik ne plati godišnju
lovozakupninu u roku iz točke VI. Ugovora
5. ako lovozakupnik ne ispuni ili prestane
ispunjavati obvezu iz točke VIII. Ugovora
6. ako jedan ili više članova
lovozakupnika i osobe kojima je lovozakupnik
omogućio lov u lovištu počini radnje iz članka 96.
stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12. i 14. Zakona o lovstvu, te ako počini
radnje iz članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4.,
5., 7. i 8. Zakona o lovstvu. Zbog navedenih
razloga davatelj lovozakupa može raskinuti
Ugovor bez obzira na vođenje prekršajnog
postupka i njegov ishod
7. ako lovozakupnik ne nadoknadi bilo
koju štetu od divljači za koju je utvrđena njegova
odgovornost u izvršavanju prava lova temeljem
Ugovora
8. ako lovozakupnik pravo lova iz
Ugovora da u podzakup ili ako prenese pravo lova
na pravnog slijednika ili treću osobu bez
prethodne suglasnosti davatelja lovozakupa
9. ako dođe do promjene statusa
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lovozakupnika u smislu članka 48. Zakona o
udrugama ("Narodne novine", broj: 74/14.).

propisima i
osnovu.

XII.
Lovozakupnik može u pisanom obliku
otkazati Ugovor ne navodeći razloge, u svako
doba za sljedeću lovnu godinu, uz obvezu da
obavijest o otkazu Ugovora dostavi davatelju
lovozakupa najkasnije do 31. prosinca tekuće
godine za narednu lovnu godinu.

XVIII.
Odredbe Ugovora primjenjuju se s danom
1. travnja 2017. godine.

XIII.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora
iz točke XI. Ugovora ili otkaza Ugovora iz točke
XII. Ugovora, lovozakupnik:
- gubi pravo na financijska sredstva iz točke
VIII. Ugovora
- nema pravo na povrat uplaćene godišnje
lovozakupnine
- nema pravo na povrat eventualnih ulaganja
- nema pravo na naknadu štete.
XIV.
Izričito ili prešutno toleriranje davatelja
lovozakupa bilo koje povrede ugovornih ili
zakonskih odredbi od strane lovozakupnika ne
povlači za sobom toleriranje davatelja
lovozakupa te ili bilo koje druge povrede
ugovornih ili zakonskih odredbi, jednako kao što
ni nekorištenje davatelja lovozakupa bilo kojim
pravnim sredstvom temeljem Ugovora ne
rezultira odricanjem davatelja lovozakupa od
prava korištenja tim ili drugim pravnim
sredstvima temeljem Ugovora.
XV.
Lovozakupnik odgovara za eventualna
potraživanja trećih osoba koja bi nastupila u
lovištu ili u svezi s obavljanjem prava lova u
lovištu, a koja su posljedica pravomoćne sudske
odluke ili druge odluke nadležnog državnog tijela
za vrijeme trajanja zakupa prava lova.
XVI.
Lovozakupnik
je
dužan
donijeti
lovnogospodarsku osnovu u roku od 90 dana od
dana sklapanja Ugovora.
XVII.
Lovozakupnik je dužan ishoditi uvjete
zaštite prirode koji su u interesu očuvanja
prirodnih staništa i divlje flore i faune te zaštite
biološke raznolikosti, u skladu s posebnim

ugraditi ih u lovnogospodarsku

XIX.
Ugovor je sastavljen u šest istovjetnih
primjerka, za svaku stranu po tri primjerka.
XX.
U znak pristanka na prava i obveze iz
Ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno
potpisuju.
XXI.
U slučaju neizvršavanja Ugovora i
mogućih sporova proizašlih iz Ugovora utvrđuje
se stvarna nadležnost suda u Požegi.
KLASA : 323-01/17-01/26
URBROJ : 2177/1-01-17-1
Za lovozakupnika
PREDSJEDNIK DRUŠTVA
Antun Giacobi, v.r.
Za davatelja lovozakupa
ŽUPAN
Alojz Tomašević dipl.oec., v.r.
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o lovstvu
("Narodne novine", broj: 140/05., 75/09. i 14/14.)
i točke 2. Odluke o produljenju ugovora o zakupu
prava lova Upravnog odjela za gospodarstvo i
graditeljstvo Požeško - slavonske županije
(KLASA: UP/I 323-01/17-01/11; URBROJ:
2177/1-06-06/5-17-2 od 16. siječnja 2017.
godine), župan Alojz Tomašević (u daljnjem
tekstu: davatelj lovozakupa) s jedne strane i
Lovačko društvo "SELJAK" JAKŠIĆ, Hrvatskih
branitelja 27, OIB: 98889135053, zastupano po
predsjedniku društva Tomislavu Pečuru (u
daljnjem tekstu: lovozakupnik) s druge strane,
dana 29.03.2017. godine sklapaju

U G O V O R broj 11011
o
zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu
broj: XI/111 – "JAKŠIĆ"
u daljnjem tekstu: Ugovor.
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I.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su
zaključile Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XI/111 - "JAKŠIĆ" (
(KLASA: 323-01/07-01/15, URBROJ: 2177-0101-07-1 od 29. ožujka 2007. godine) kojim je
uređen zakup prava lova za razdoblje od 1.
travnja 2007. godine do 31. ožujka 2017. godine.
II.
Lovozakupnik se na temelju nalaza i
mišljenja stručnih službi Požeško-slavonske
županije i Ministarstva poljoprivrede pridržavao
svih obveza po ranijem ugovoru, provodio je
mjere i radnje na koje je bio obvezan te time
stekao pravo iz članka 30. st. 4. Zakona o lovstvu
za produljenje ugovora o zakupu prava lova za
razdoblje od 10 sljedećih lovnih godina.
III.
Davatelj lovozakupa daje, a lovozakupnik
prima u zakup zajedničko otvoreno lovište broj
XI/111 „JAKŠIĆ“ (u daljnjem tekstu: lovište)
površine 6.159 ha, ustanovljeno Odlukom
Županijske skupštine Požeško - slavonske
županije (Klasa: 021-02/07-06/2, Ur.broj: 217701-05/1-07-39 od 15.ožujka 2007. godine), koje
se prostire na području Požeško-slavonske
županije.
Odluka iz stavka 1. ove točke, sastavni
je dio ovoga Ugovora.
IV.
Lovozakupnik je dužan služenje pravom
lova u lovištu uskladiti s odredbama zakonskih i
podzakonskih propisa, te lovnogospodarskom
osnovom i Ugovorom.
V.
Zakup prava lova u lovištu (10 lovnih
godina) produljuje se za razdoblje od 1. travnja
2017. godine do 31. ožujka 2027. godine.
VI.
Godišnja lovozakupnina za lovnu godinu
(1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće
godine) iznosi 7.960,00 kn (slovima: sedam
tisuća devetsto šesdeset kuna i nula lipa).
Godišnja lovozakupnina iz stavka 1. ove
točke uplaćuje se dva puta godišnje i to: do 1.
ožujka 50 % godišnje lovozakupnine za iduću
lovnu godinu, a preostali iznos godišnje
lovozakupnine zaključno do 30. rujna tekuće
lovne godine, na žiro-račun Državnog proračuna
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otvorenog na razini Požeško-slavonske županije:
IBAN: HR5410010051735151852 s naznakom
model: HR05 i poziv na broj: 00110116.
Lovozakupnik je dužan u roku 15 dana od
dana sklapanja Ugovora uplatiti 50% iznosa
godišnje lovozakupnine za lovnu godinu
2017./18,
a
preostali
iznos
godišnje
lovozakupnine za lovnu godinu 2017./18.
zaključno do 30. rujna 2017. godine.
Za uplaćena sredstva na ime godišnje
lovozakupnine nakon proteka rokova iz stavka 2.
i 3. ove točke obračunat će se zatezna kamata
prema važećim zakonskim propisima koji se
odnose na prikupljanje sredstava za Državni
proračun.
VII.
U lovištu e dopušteno postaviti
lovnogospodarske i lovnotehničke objekte u
skladu s lovnogospodarskom osnovom i
propisima o prostornom uređenju.
Po isteku vremena zakupa prava lova
objekti iz stavka 1. ove točke, koji su podignuti u
lovištu, pripadaju lovištu i sastavni su dio lovišta.
VIII.
Lovozakupnik je dužan, u smislu članka
30. stavka 4., a u svezi članka 30. stavka 3.
Zakona o lovstvu za uredno izvršenje obveza
preuzetih Ugovorom, osiguravati financijska
sredstva u visini iznosa godišnje lovozakupnine.
Sredstva su namijenjena za naplatu:
- neuplaćene lovozakupnine
- naknadu
negativne
razlike
divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
- naknadu štete koja nastaje neurednim
ispunjavanjem ugovornih obaveza ili
- zbog neispunjenja obaveza na način i pod
uvjetom kako je lovozakupnik preuzeo
Ugovorom, a posljedica koje je otkaz ili raskid
Ugovora.
U skladu sa stavkom 1. ove točke,
lovozakupnik je dužan u roku od 30 dana od dana
sklapanja Ugovora dostaviti Županiji garanciju
banke, mjenicu s avalom banke ili mjenicu s
avalom lovozakupnika u visini iznosa
financijskih sredstava od 7.960,00 kn (slovima:
sedam tisuća devetsto šesdeset kuna i nula lipa) s
rokom važenja do 31. ožujka 2027. godine.
Korisnik namjenskih sredstava iz stavka
1. ove točke je davatelj lovozakupa i ne smiju se
koristiti u druge svrhe.
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IX.
Naknadu negativne razlike divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
nakon isteka vremena zakupa prava lova (osim
ako je negativna razlika posljedica više sile:
epidemija, požar i dr.), davatelj lovozakupa će
naplatiti iz sredstava navedenih u točki VIII.
Ugovora, a ista su namijenjena za dovođenje
lovišta u stanje propisano lovnogospodarskom
osnovom.
U slučaju raskida Ugovora od strane
davatelja lovozakupa, osim u slučajevima iz
točke XI. Ugovora ili iz razloga koji padaju na
teret Republike Hrvatske (izmjena Zakona o
lovstvu i dr.), lovozakupnik ima pravo na povrat
uloženih, a neiskorištenih (neamortiziranih)
sredstava, koja je uložio provedbom
lovnogospodarske osnove.
U slučaju izmijenjenog stanja lovišta
zbog izgradnje javnih i šumskih prometnica,
dalekovoda, plinovoda, retencija, kanala,
otvaranja eksploatacijskih polja za korištenje
mineralnih sirovina, ograđivanja šumskih i
poljoprivrednih kultura, izgradnje športskorekreativnih sadržaja, izgradnje golf igrališta i
sličnih zahvata u prostoru lovozakupnik nema
pravo potraživati nikakvu naknadu.
Ako se površina lovišta smanji za više od
20 % lovozakupnik ima pravo na proporcionalno
smanjenje godišnje lovozakupnine ako se lovište
ne ukine i nema pravo potraživati nikakvu
naknadu.
X.
Lovozakupnik ne smije pravo lova iz
Ugovora dati u podzakup. Prijenos prava lova na
pravnog slijednika ili treću osobu dopušteno je
isključivo uz prethodnu suglasnost davatelja
lovozakupa.
XI.
Davatelj lovozakupa može i prije isteka
vremena zakupa prava lova jednostrano raskinuti
Ugovor bez otkaznog roka i bez obveze povrata
sredstava iz točke VIII. Ugovora, u sljedećim
slučajevima:
1. ako se lovozakupnik služi pravom lova
protivno Ugovoru i uvjetima zaštite prirode ako
su određeni
2. ako se utvrdi da je propustima
lovozakupnika u provedbi lovnogospodarske
osnove, bez opravdanih razloga, umanjen fond
pojedine vrste divljači ispod biološkog
minimuma za tekuću godinu

3. ako lovozakupnik ne provodi mjere i
radnje utvrđene propisima o lovstvu
4. ako lovozakupnik ne plati godišnju
lovozakupninu u roku iz točke VI. Ugovora
5. ako lovozakupnik ne ispuni ili prestane
ispunjavati obvezu iz točke VIII. Ugovora
6. ako jedan ili više članova
lovozakupnika i osobe kojima je lovozakupnik
omogućio lov u lovištu počini radnje iz članka 96.
stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12. i 14. Zakona o lovstvu, te ako počini
radnje iz članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4.,
5., 7. i 8. Zakona o lovstvu. Zbog navedenih
razloga davatelj lovozakupa može raskinuti
Ugovor bez obzira na vođenje prekršajnog
postupka i njegov ishod
7. ako lovozakupnik ne nadoknadi bilo
koju štetu od divljači za koju je utvrđena njegova
odgovornost u izvršavanju prava lova temeljem
Ugovora
8. ako lovozakupnik pravo lova iz
Ugovora da u podzakup ili ako prenese pravo lova
na pravnog slijednika ili treću osobu bez
prethodne suglasnosti davatelja lovozakupa
9. ako dođe do promjene statusa
lovozakupnika u smislu članka 48. Zakona o
udrugama ("Narodne novine", broj: 74/14.).
XII.
Lovozakupnik može u pisanom obliku
otkazati Ugovor ne navodeći razloge, u svako
doba za sljedeću lovnu godinu, uz obvezu da
obavijest o otkazu Ugovora dostavi davatelju
lovozakupa najkasnije do 31. prosinca tekuće
godine za narednu lovnu godinu.
XIII.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora
iz točke XI. Ugovora ili otkaza Ugovora iz točke
XII. Ugovora, lovozakupnik:
- gubi pravo na financijska sredstva iz točke
VIII. Ugovora
- nema pravo na povrat uplaćene godišnje
lovozakupnine
- nema pravo na povrat eventualnih ulaganja
- nema pravo na naknadu štete.
XIV.
Izričito ili prešutno toleriranje davatelja
lovozakupa bilo koje povrede ugovornih ili
zakonskih odredbi od strane lovozakupnika ne
povlači za sobom toleriranje davatelja
lovozakupa te ili bilo koje druge povrede
ugovornih ili zakonskih odredbi, jednako kao što
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ni nekorištenje davatelja lovozakupa bilo kojim
pravnim sredstvom temeljem Ugovora ne
rezultira odricanjem davatelja lovozakupa od
prava korištenja tim ili drugim pravnim
sredstvima temeljem Ugovora.
XV.
Lovozakupnik odgovara za eventualna
potraživanja trećih osoba koja bi nastupila u
lovištu ili u svezi s obavljanjem prava lova u
lovištu, a koja su posljedica pravomoćne sudske
odluke ili druge odluke nadležnog državnog tijela
za vrijeme trajanja zakupa prava lova.
XVI.
Lovozakupnik je dužan donijeti
lovnogospodarsku osnovu u roku od 90 dana od
dana sklapanja Ugovora.
XVII.
Lovozakupnik je dužan ishoditi uvjete
zaštite prirode koji su u interesu očuvanja
prirodnih staništa i divlje flore i faune te zaštite
biološke raznolikosti, u skladu s posebnim
propisima i ugraditi ih u lovnogospodarsku
osnovu.
XVIII.
Odredbe Ugovora primjenjuju se s danom
1. travnja 2017. godine.
XIX.
Ugovor je sastavljen u šest istovjetnih
primjerka, za svaku stranu po tri primjerka.
XX.
U znak pristanka na prava i obveze iz
Ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno
potpisuju.
XXI.
U slučaju neizvršavanja Ugovora i
mogućih sporova proizašlih iz Ugovora utvrđuje
se stvarna nadležnost suda u Požegi.
KLASA : 323-01/17-01/13
URBROJ : 2177/1-01-17-1
Za lovozakupnika
PREDSJEDNIK DRUŠTVA
Tomislav Pečur, v.r.
Za davatelja lovozakupa
ŽUPAN
Alojz Tomašević dipl.oec., v.r.
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Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o
lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05., 75/09. i
14/14.) i točke 2. Odluke o produljenju ugovora o
zakupu prava lova Upravnog odjela za
gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske
županije (KLASA:UP/I 323-01/17-01/12;
URBROJ: 2177/1-06-06/5-17-2 od 16. siječnja
2017. godine), župan Alojz Tomašević (u
daljnjem tekstu: davatelj lovozakupa) s jedne
strane i Lovačko društvo "SLAVONAC"
KUTJEVO,
Trg
graševine
1,
OIB:
36606735268, zastupano po predsjedniku
društva Branku Mihalju (u daljnjem tekstu:
lovozakupnik) s druge strane, dana 29.03.2017.
godine sklapaju

U G O V O R broj 11012
o
zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu
broj: XI/112 – "KUTJEVO"
u daljnjem tekstu: Ugovor.
I.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su
zaključile Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XI/112 - "KUTJEVO"
( (KLASA: 323-01/07-01/16, URBROJ: 217701-01-07-1 od 29. ožujka 2007. godine) kojim je
uređen zakup prava lova za razdoblje od 1.
travnja 2007. godine do 31. ožujka 2017. godine.
II.
Lovozakupnik se na temelju nalaza i
mišljenja stručnih službi Požeško-slavonske
županije i Ministarstva poljoprivrede pridržavao
svih obveza po ranijem ugovoru, provodio je
mjere i radnje na koje je bio obvezan te time
stekao pravo iz članka 30. st. 4. Zakona o lovstvu
za produljenje ugovora o zakupu prava lova za
razdoblje od 10 sljedećih lovnih godina.
III.
Davatelj lovozakupa daje, a lovozakupnik
prima u zakup zajedničko otvoreno lovište broj
XI/112 „KUTJEVO“ (u daljnjem tekstu: lovište)
površine 3.103 ha, ustanovljeno Odlukom
Županijske skupštine Požeško-slavonske
županije (Klasa: 021-02/07-06/2, Ur.broj: 217701-05/1-07-40 od 15.ožujka 2007. godine), koje
se prostire na području Požeško-slavonske
županije.
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Odluka iz stavka 1. ove točke, sastavni
je dio ovoga Ugovora.
IV.
Lovozakupnik je dužan služenje pravom
lova u lovištu uskladiti s odredbama zakonskih i
podzakonskih propisa, te lovnogospodarskom
osnovom i Ugovorom.
V.
Zakup prava lova u lovištu (10 lovnih
godina) produljuje se za razdoblje od 1. travnja
2017. godine do 31. ožujka 2027. godine.
VI.
Godišnja lovozakupnina za lovnu godinu
(1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće
godine) iznosi 5.545,00 kn (slovima: pet tisuća
petsto četrdeset pet kuna i nula lipa).
Godišnja lovozakupnina iz stavka 1. ove
točke uplaćuje se dva puta godišnje i to: do 1.
ožujka 50 % godišnje lovozakupnine za iduću
lovnu godinu, a preostali iznos godišnje
lovozakupnine zaključno do 30. rujna tekuće
lovne godine, na žiro-račun Državnog proračuna
otvorenog na razini Požeško-slavonske županije:
IBAN: HR5410010051735151852 s naznakom
model: HR05 i poziv na broj: 00110124.
Lovozakupnik je dužan u roku 15 dana od
dana sklapanja Ugovora uplatiti 50% iznosa
godišnje lovozakupnine za lovnu godinu
2017./18,
a
preostali
iznos
godišnje
lovozakupnine za lovnu godinu 2017./18.
zaključno do 30. rujna 2017. godine.
Za uplaćena sredstva na ime godišnje
lovozakupnine nakon proteka rokova iz stavka 2.
i 3. ove točke obračunat će se zatezna kamata
prema važećim zakonskim propisima koji se
odnose na prikupljanje sredstava za Državni
proračun.
VII.
U lovištu je dopušteno postaviti
lovnogospodarske i lovnotehničke objekte u
skladu s lovnogospodarskom osnovom i
propisima o prostornom uređenju.
Po isteku vremena zakupa prava lova
objekti iz stavka 1. ove točke, koji su podignuti u
lovištu, pripadaju lovištu i sastavni su dio lovišta.
VIII.
Lovozakupnik je dužan, u smislu članka
30. stavka 4., a u svezi članka 30. stavka 3.
Zakona o lovstvu za uredno izvršenje obveza

preuzetih Ugovorom, osiguravati financijska
sredstva u visini iznosa godišnje lovozakupnine.
Sredstva su namijenjena za naplatu:
- neuplaćene lovozakupnine
- naknadu
negativne
razlike
divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
- naknadu štete koja nastaje neurednim
ispunjavanjem ugovornih obaveza ili
- zbog neispunjenja obaveza na način i pod
uvjetom kako je lovozakupnik preuzeo
Ugovorom, a posljedica koje je otkaz ili raskid
Ugovora.
U skladu sa stavkom 1. ove točke,
lovozakupnik je dužan u roku od 30 dana od dana
sklapanja Ugovora dostaviti Županiji garanciju
banke, mjenicu s avalom banke ili mjenicu s
avalom lovozakupnika u visini iznosa
financijskih sredstava od 5.545,00 kn (slovima:
pet tisuća petsto četrdeset pet kuna i nula lipa) s
rokom važenja do 31. ožujka 2027. godine.
Korisnik namjenskih sredstava iz stavka
1. ove točke je davatelj lovozakupa i ne smiju se
koristiti u druge svrhe.
IX.
Naknadu negativne razlike divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
nakon isteka vremena zakupa prava lova (osim
ako je negativna razlika posljedica više sile:
epidemija, požar i dr.), davatelj lovozakupa će
naplatiti iz sredstava navedenih u točki VIII.
Ugovora, a ista su namijenjena za dovođenje
lovišta u stanje propisano lovnogospodarskom
osnovom.
U slučaju raskida Ugovora od strane
davatelja lovozakupa, osim u slučajevima iz
točke XI. Ugovora ili iz razloga koji padaju na
teret Republike Hrvatske (izmjena Zakona o
lovstvu i dr.), lovozakupnik ima pravo na povrat
uloženih, a neiskorištenih (neamortiziranih)
sredstava, koja je uložio provedbom
lovnogospodarske osnove.
U slučaju izmijenjenog stanja lovišta
zbog izgradnje javnih i šumskih prometnica,
dalekovoda, plinovoda, retencija, kanala,
otvaranja eksploatacijskih polja za korištenje
mineralnih sirovina, ograđivanja šumskih i
poljoprivrednih kultura, izgradnje športskorekreativnih sadržaja, izgradnje golf igrališta i
sličnih zahvata u prostoru lovozakupnik nema
pravo potraživati nikakvu naknadu.
Ako se površina lovišta smanji za više od
20 % lovozakupnik ima pravo na proporcionalno
smanjenje godišnje lovozakupnine ako se lovište
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ne ukine i nema pravo potraživati nikakvu
naknadu.
X.
Lovozakupnik ne smije pravo lova iz
Ugovora dati u podzakup. Prijenos prava lova na
pravnog slijednika ili treću osobu dopušteno je
isključivo uz prethodnu suglasnost davatelja
lovozakupa.
XI.
Davatelj lovozakupa može i prije isteka
vremena zakupa prava lova jednostrano raskinuti
Ugovor bez otkaznog roka i bez obveze povrata
sredstava iz točke VIII. Ugovora, u sljedećim
slučajevima:
1. ako se lovozakupnik služi pravom lova
protivno Ugovoru i uvjetima zaštite prirode ako
su određeni
2. ako se utvrdi da je propustima
lovozakupnika u provedbi lovnogospodarske
osnove, bez opravdanih razloga, umanjen fond
pojedine vrste divljači ispod biološkog
minimuma za tekuću godinu
3. ako lovozakupnik ne provodi mjere i
radnje utvrđene propisima o lovstvu
4. ako lovozakupnik ne plati godišnju
lovozakupninu u roku iz točke VI. Ugovora
5. ako lovozakupnik ne ispuni ili prestane
ispunjavati obvezu iz točke VIII. Ugovora
6. ako jedan ili više članova
lovozakupnika i osobe kojima je lovozakupnik
omogućio lov u lovištu počini radnje iz članka 96.
stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12. i 14. Zakona o lovstvu, te ako počini
radnje iz članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4.,
5., 7. i 8. Zakona o lovstvu. Zbog navedenih
razloga davatelj lovozakupa može raskinuti
Ugovor bez obzira na vođenje prekršajnog
postupka i njegov ishod
7. ako lovozakupnik ne nadoknadi bilo
koju štetu od divljači za koju je utvrđena njegova
odgovornost u izvršavanju prava lova temeljem
Ugovora
8. ako lovozakupnik pravo lova iz
Ugovora da u podzakup ili ako prenese pravo lova
na pravnog slijednika ili treću osobu bez
prethodne suglasnosti davatelja lovozakupa
9. ako dođe do promjene statusa
lovozakupnika u smislu članka 48. Zakona o
udrugama ("Narodne novine", broj: 74/14.).
XII.
Lovozakupnik može u pisanom obliku
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otkazati Ugovor ne navodeći razloge, u svako
doba za sljedeću lovnu godinu, uz obvezu da
obavijest o otkazu Ugovora dostavi davatelju
lovozakupa najkasnije do 31. prosinca tekuće
godine za narednu lovnu godinu.
XIII.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora
iz točke XI. Ugovora ili otkaza Ugovora iz točke
XII. Ugovora, lovozakupnik:
- gubi pravo na financijska sredstva iz točke VIII.
Ugovora
- nema pravo na povrat uplaćene godišnje
lovozakupnine
- nema pravo na povrat eventualnih ulaganja
- nema pravo na naknadu štete.
XIV.
Izričito ili prešutno toleriranje davatelja
lovozakupa bilo koje povrede ugovornih ili
zakonskih odredbi od strane lovozakupnika ne
povlači za sobom toleriranje davatelja
lovozakupa te ili bilo koje druge povrede
ugovornih ili zakonskih odredbi, jednako kao što
ni nekorištenje davatelja lovozakupa bilo kojim
pravnim sredstvom temeljem Ugovora ne
rezultira odricanjem davatelja lovozakupa od
prava korištenja tim ili drugim pravnim
sredstvima temeljem Ugovora.
XV.
Lovozakupnik odgovara za eventualna
potraživanja trećih osoba koja bi nastupila u
lovištu ili u svezi s obavljanjem prava lova u
lovištu, a koja su posljedica pravomoćne sudske
odluke ili druge odluke nadležnog državnog tijela
za vrijeme trajanja zakupa prava lova.
XVI.
Lovozakupnik je dužan donijeti
lovnogospodarsku osnovu u roku od 90 dana od
dana sklapanja Ugovora.
XVII.
Lovozakupnik je dužan ishoditi uvjete
zaštite prirode koji su u interesu očuvanja
prirodnih staništa i divlje flore i faune te zaštite
biološke raznolikosti, u skladu s posebnim
propisima i ugraditi ih u lovnogospodarsku
osnovu.
XVIII.
Odredbe Ugovora primjenjuju se s danom
1. travnja 2017. godine.
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XIX.
Ugovor je sastavljen u šest istovjetnih
primjerka, za svaku stranu po tri primjerka.
XX.
U znak pristanka na prava i obveze iz
Ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno
potpisuju.
XXI.
U slučaju neizvršavanja Ugovora i
mogućih sporova proizašlih iz Ugovora utvrđuje
se stvarna nadležnost suda u Požegi.
KLASA : 323-01/17-01/14
URBROJ : 2177/1-01-17-1
Za lovozakupnika
PREDSJEDNIK DRUŠTVA
Branko Mihalj, v.r.
Za davatelja lovozakupa
ŽUPAN
Alojz Tomašević dipl.oec., v.r.
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o
lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05., 75/09. i
14/14.) i točke 2. Odluke o produljenju ugovora o
zakupu prava lova Upravnog odjela za
gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske
županije (KLASA:UP/I 323-01/17-01/23;
URBROJ: 2177/1-06-06/5-17-2 od 17. siječnja
2017. godine), župan Alojz Tomašević (u
daljnjem tekstu: davatelj lovozakupa) s jedne
strane i Lovačko društvo "SLAVUJ" GAJ, Braće
Opića 21 a, OIB: 09764301841, zastupano po
predsjedniku društva Damiru Grujiću (u daljnjem
tekstu: lovozakupnik) s druge strane, dana
29.03.2017. godine sklapaju

U G O V O R broj 11023
o
zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu
broj: XI/123 – "SLAVUJ"
u daljnjem tekstu: Ugovor.
I.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su
zaključile Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XI/123 - "SLAVUJ" (
(KLASA: 323-01/08-01/6, URBROJ: 2177/101-08-1 od 28. ožujka 2008. godine) kojim je

uređen zakup prava lova za razdoblje od 1.
travnja 2007. godine do 31. ožujka 2017. godine.
II.
Lovozakupnik se na temelju nalaza i
mišljenja stručnih službi Požeško-slavonske
županije i Ministarstva poljoprivrede pridržavao
svih obveza po ranijem ugovoru, provodio je
mjere i radnje na koje je bio obvezan te time
stekao pravo iz članka 30. st. 4. Zakona o lovstvu
za produljenje ugovora o zakupu prava lova za
razdoblje od 10 sljedećih lovnih godina.
III.
Davatelj lovozakupa daje, a lovozakupnik
prima u zakup zajedničko otvoreno lovište broj
XI/123 „SLAVUJ“ (u daljnjem tekstu: lovište)
površine 5.977 ha, ustanovljeno Odlukom
Županijske
skupštine
Požeško-slavonske
županije (Klasa: 021-02/07-06/2, Ur.broj: 217701-05/1-07-51 od 15.ožujka 2007. godine), koje
se prostire na području Požeško-slavonske
županije.
Odluka iz stavka 1. ove točke, sastavni
je dio ovoga Ugovora.
IV.
Lovozakupnik je dužan služenje pravom
lova u lovištu uskladiti s odredbama zakonskih i
podzakonskih propisa, te lovnogospodarskom
osnovom i Ugovorom.
V.
Zakup prava lova u lovištu (10
lovnih godina) produljuje se za razdoblje od 1.
travnja 2017. godine do 31. ožujka 2027. godine.
VI.
Godišnja lovozakupnina za lovnu godinu
(1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće
godine) iznosi 24.312,00 kn (slovima: dvadeset
četiri tisuće tristo dvanaest kuna i nula lipa).
Godišnja lovozakupnina iz stavka 1. ove
točke uplaćuje se dva puta godišnje i to: do 1.
ožujka 50 % godišnje lovozakupnine za iduću
lovnu godinu, a preostali iznos godišnje
lovozakupnine zaključno do 30. rujna tekuće
lovne godine, na žiro-račun Državnog proračuna
otvorenog na razini Požeško-slavonske županije:
IBAN: HR5410010051735151852 s naznakom
model: HR05 i poziv na broj: 00110230.
Lovozakupnik je dužan u roku 15 dana od
dana sklapanja Ugovora uplatiti 50% iznosa
godišnje lovozakupnine za lovnu godinu
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2017./18,
a
preostali
iznos
godišnje
lovozakupnine za lovnu godinu 2017./18.
zaključno do 30. rujna 2017. godine.
Za uplaćena sredstva na ime godišnje
lovozakupnine nakon proteka rokova iz stavka 2.
i 3. ove točke obračunat će se zatezna kamata
prema važećim zakonskim propisima koji se
odnose na prikupljanje sredstava za Državni
proračun.
VII.
U lovištu je dopušteno postaviti
lovnogospodarske i lovnotehničke objekte u
skladu s lovnogospodarskom osnovom i
propisima o prostornom uređenju.
Po isteku vremena zakupa prava lova
objekti iz stavka 1. ove točke, koji su podignuti u
lovištu, pripadaju lovištu i sastavni su dio lovišta.
VIII.
Lovozakupnik je dužan, u smislu članka
30. stavka 4., a u svezi članka 30. stavka 3.
Zakona o lovstvu za uredno izvršenje obveza
preuzetih Ugovorom, osiguravati financijska
sredstva u visini iznosa godišnje lovozakupnine.
Sredstva su namijenjena za naplatu:
- neuplaćene lovozakupnine
- naknadu
negativne
razlike
divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
- naknadu štete koja nastaje neurednim
ispunjavanjem ugovornih obaveza ili
- zbog neispunjenja obaveza na način i pod
uvjetom kako je lovozakupnik preuzeo
Ugovorom, a posljedica koje je otkaz ili raskid
Ugovora.
U skladu sa stavkom 1. ove točke,
lovozakupnik je dužan u roku od 30 dana od dana
sklapanja Ugovora dostaviti Županiji garanciju
banke, mjenicu s avalom banke ili mjenicu s
avalom lovozakupnika u visini iznosa
financijskih sredstava od 24.312,00 kn (slovima:
dvadeset četiri tisuće tristo dvanaest kuna i nula
lipa) s rokom važenja do 31. ožujka 2027. godine.
Korisnik namjenskih sredstava iz stavka
1. ove točke je davatelj lovozakupa i ne smiju se
koristiti u druge svrhe.
IX.
Naknadu negativne razlike divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
nakon isteka vremena zakupa prava lova (osim
ako je negativna razlika posljedica više sile:
epidemija, požar i dr.), davatelj lovozakupa će
naplatiti iz sredstava navedenih u točki VIII.
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Ugovora, a ista su namijenjena za dovođenje
lovišta u stanje propisano lovnogospodarskom
osnovom.
U slučaju raskida Ugovora od strane
davatelja lovozakupa, osim u slučajevima iz
točke XI. Ugovora ili iz razloga koji padaju na
teret Republike Hrvatske (izmjena Zakona o
lovstvu i dr.), lovozakupnik ima pravo na povrat
uloženih, a neiskorištenih (neamortiziranih)
sredstava, koja je uložio provedbom
lovnogospodarske osnove.
U slučaju izmijenjenog stanja lovišta
zbog izgradnje javnih i šumskih prometnica,
dalekovoda, plinovoda, retencija, kanala,
otvaranja eksploatacijskih polja za korištenje
mineralnih sirovina, ograđivanja šumskih i
poljoprivrednih kultura, izgradnje športskorekreativnih sadržaja, izgradnje golf igrališta i
sličnih zahvata u prostoru lovozakupnik nema
pravo potraživati nikakvu naknadu.
Ako se površina lovišta smanji za više od
20 % lovozakupnik ima pravo na proporcionalno
smanjenje godišnje lovozakupnine ako se lovište
ne ukine i nema pravo potraživati nikakvu
naknadu.
X.
Lovozakupnik ne smije pravo lova iz
Ugovora dati u podzakup. Prijenos prava lova na
pravnog slijednika ili treću osobu dopušteno je
isključivo uz prethodnu suglasnost davatelja
lovozakupa.
XI.
Davatelj lovozakupa može i prije isteka
vremena zakupa prava lova jednostrano raskinuti
Ugovor bez otkaznog roka i bez obveze povrata
sredstava iz točke VIII. Ugovora, u sljedećim
slučajevima:
1. ako se lovozakupnik služi pravom lova
protivno Ugovoru i uvjetima zaštite prirode ako
su određeni
2. ako se utvrdi da je propustima
lovozakupnika u provedbi lovnogospodarske
osnove, bez opravdanih razloga, umanjen fond
pojedine vrste divljači ispod biološkog
minimuma za tekuću godinu
3. ako lovozakupnik ne provodi mjere i
radnje utvrđene propisima o lovstvu
4. ako lovozakupnik ne plati godišnju
lovozakupninu u roku iz točke VI. Ugovora
5. ako lovozakupnik ne ispuni ili prestane
ispunjavati obvezu iz točke VIII. Ugovora
6. ako jedan ili više članova

stranica 44

POŽEŠKO-SLAVONSKI SLUŽBENI GLASNIK broj 02/2017

lovozakupnika i osobe kojima je lovozakupnik
omogućio lov u lovištu počini radnje iz članka 96.
stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12. i 14. Zakona o lovstvu, te ako počini
radnje iz članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4.,
5., 7. i 8. Zakona o lovstvu. Zbog navedenih
razloga davatelj lovozakupa može raskinuti
Ugovor bez obzira na vođenje prekršajnog
postupka i njegov ishod
7. ako lovozakupnik ne nadoknadi bilo
koju štetu od divljači za koju je utvrđena njegova
odgovornost u izvršavanju prava lova temeljem
Ugovora
8. ako lovozakupnik pravo lova iz
Ugovora da u podzakup ili ako prenese pravo lova
na pravnog slijednika ili treću osobu bez
prethodne suglasnosti davatelja lovozakupa
9. ako dođe do promjene statusa
lovozakupnika u smislu članka 48. Zakona o
udrugama ("Narodne novine", broj: 74/14.).
XII.
Lovozakupnik može u pisanom obliku
otkazati Ugovor ne navodeći razloge, u svako
doba za sljedeću lovnu godinu, uz obvezu da
obavijest o otkazu Ugovora dostavi davatelju
lovozakupa najkasnije do 31. prosinca tekuće
godine za narednu lovnu godinu.
XIII.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora
iz točke XI. Ugovora ili otkaza Ugovora iz točke
XII. Ugovora, lovozakupnik:
- gubi pravo na financijska sredstva iz točke
VIII. Ugovora
- nema pravo na povrat uplaćene godišnje
lovozakupnine
- nema pravo na povrat eventualnih ulaganja
- nema pravo na naknadu štete.
XIV.
Izričito ili prešutno toleriranje davatelja
lovozakupa bilo koje povrede ugovornih ili
zakonskih odredbi od strane lovozakupnika ne
povlači za sobom toleriranje davatelja
lovozakupa te ili bilo koje druge povrede
ugovornih ili zakonskih odredbi, jednako kao što
ni nekorištenje davatelja lovozakupa bilo kojim
pravnim sredstvom temeljem Ugovora ne
rezultira odricanjem davatelja lovozakupa od
prava korištenja tim ili drugim pravnim
sredstvima temeljem Ugovora.

XV.
Lovozakupnik odgovara za eventualna
potraživanja trećih osoba koja bi nastupila u
lovištu ili u svezi s obavljanjem prava lova u
lovištu, a koja su posljedica pravomoćne sudske
odluke ili druge odluke nadležnog državnog tijela
za vrijeme trajanja zakupa prava lova.
XVI.
Lovozakupnik je dužan donijeti
lovnogospodarsku osnovu u roku od 90 dana od
dana sklapanja Ugovora.
XVII.
Lovozakupnik je dužan ishoditi uvjete
zaštite prirode koji su u interesu očuvanja
prirodnih staništa i divlje flore i faune te zaštite
biološke raznolikosti, u skladu s posebnim
propisima i ugraditi ih u lovnogospodarsku
osnovu.
XVIII.
Odredbe Ugovora primjenjuju se s danom
1. travnja 2017. godine.
XIX.
Ugovor je sastavljen u šest istovjetnih
primjerka, za svaku stranu po tri primjerka.
XX.
U znak pristanka na prava i obveze iz
Ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno
potpisuju.
XXI.
U slučaju neizvršavanja Ugovora i
mogućih sporova proizašlih iz Ugovora utvrđuje
se stvarna nadležnost suda u Požegi.
KLASA : 323-01/17-01/25
URBROJ : 2177/1-01-17-1
Za lovozakupnika
PREDSJEDNIK DRUŠTVA
Damir Grujić, v.r.
Za davatelja lovozakupa
ŽUPAN
Alojz Tomašević dipl.oec., v.r.
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o
lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05., 75/09. i
14/14.) i točke 2. Odluke o produljenju ugovora o
zakupu prava lova Upravnog odjela za
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gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske
županije (KLASA:UP/I 323-01/17-01/19;
URBROJ: 2177/1-06-06/5-17-2 od 17. siječnja
2017. godine), župan Alojz Tomašević (u
daljnjem tekstu: davatelj lovozakupa) s jedne
strane i Lovačko društvo "SOKOL" BUČJE,
Bučje bb, OIB: 16345304686, zastupano po
predsjedniku društva Antunu Prši (u daljnjem
tekstu: lovozakupnik) s druge strane, dana
29.03.2017. godine sklapaju

U G O V O R broj 11019
o
zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu
broj: XI/119 – "BUČJE"
u daljnjem tekstu: Ugovor.
I.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su
zaključile Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XI/119 - "BUČJE" (
(KLASA: 323-01/07-01/23, URBROJ: 2177-0101-07-1 od 29. ožujka 2007. godine) kojim je
uređen zakup prava lova za razdoblje od 1.
travnja 2007. godine do 31. ožujka 2017. godine.
II.
Lovozakupnik se na temelju nalaza i
mišljenja stručnih službi Požeško-slavonske
županije i Ministarstva poljoprivrede pridržavao
svih obveza po ranijem ugovoru, provodio je
mjere i radnje na koje je bio obvezan te time
stekao pravo iz članka 30. st. 4. Zakona o lovstvu
za produljenje ugovora o zakupu prava lova za
razdoblje od 10 sljedećih lovnih godina.
III.
Davatelj lovozakupa daje, a lovozakupnik
prima u zakup zajedničko otvoreno lovište broj
XI/119 „BUČJE“ (u daljnjem tekstu: lovište)
površine 6.603 ha, ustanovljeno Odlukom
Županijske skupštine Požeško-slavonske
županije (Klasa: 021-02/07-06/2, Ur.broj: 217701-05/1-07-47 od 15.ožujka 2007. godine), koje
se prostire na području Požeško-slavonske
županije.
Odluka iz stavka 1. ove točke, sastavni
je dio ovoga Ugovora.
IV.
Lovozakupnik je dužan služenje pravom
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lova u lovištu uskladiti s odredbama zakonskih i
podzakonskih propisa, te lovnogospodarskom
osnovom i Ugovorom.
V.
Zakup prava lova u lovištu (10 lovnih
godina) produljuje se za razdoblje od 1. travnja
2017. godine do 31. ožujka 2027. godine.
VI.
Godišnja lovozakupnina za lovnu godinu
(1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće
godine) iznosi 8.690,00 kn (slovima: osam tisuća
šesto devedeset kuna i nula lipa).
Godišnja lovozakupnina iz stavka 1. ove
točke uplaćuje se dva puta godišnje i to: do 1.
ožujka 50 % godišnje lovozakupnine za iduću
lovnu godinu, a preostali iznos godišnje
lovozakupnine zaključno do 30. rujna tekuće
lovne godine, na žiro-račun Državnog proračuna
otvorenog na razini Požeško-slavonske županije:
IBAN: HR5410010051735151852 s naznakom
model: HR05 i poziv na broj: 00110191.
Lovozakupnik je dužan u roku 15 dana od
dana sklapanja Ugovora uplatiti 50% iznosa
godišnje lovozakupnine za lovnu godinu
2017./18,
a
preostali
iznos
godišnje
lovozakupnine za lovnu godinu 2017./18.
zaključno do 30. rujna 2017. godine.
Za uplaćena sredstva na ime godišnje
lovozakupnine nakon proteka rokova iz stavka 2.
i 3. ove točke obračunat će se zatezna kamata
prema važećim zakonskim propisima koji se
odnose na prikupljanje sredstava za Državni
proračun.
VII.
U lovištu je dopušteno postaviti
lovnogospodarske i lovnotehničke objekte u
skladu s lovnogospodarskom osnovom i
propisima o prostornom uređenju.
Po isteku vremena zakupa prava lova
objekti iz stavka 1. ove točke, koji su podignuti u
lovištu, pripadaju lovištu i sastavni su dio lovišta.
VIII.
Lovozakupnik je dužan, u smislu članka
30. stavka 4., a u svezi članka 30. stavka 3.
Zakona o lovstvu za uredno izvršenje obveza
preuzetih Ugovorom, osiguravati financijska
sredstva u visini iznosa godišnje lovozakupnine.
Sredstva su namijenjena za naplatu:
- neuplaćene lovozakupnine
- naknadu
negativne
razlike
divljači,
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lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
- naknadu štete koja nastaje neurednim
ispunjavanjem ugovornih obaveza ili
- zbog neispunjenja obaveza na način i pod
uvjetom kako je lovozakupnik preuzeo
Ugovorom, a posljedica koje je otkaz ili raskid
Ugovora.
U skladu sa stavkom 1. ove točke,
lovozakupnik je dužan u roku od 30 dana od dana
sklapanja Ugovora dostaviti Županiji garanciju
banke, mjenicu s avalom banke ili mjenicu s
avalom lovozakupnika u visini iznosa
financijskih sredstava od 8.690,00 kn (slovima:
osam tisuća šesto devedeset kuna i nula lipa) s
rokom važenja do 31. ožujka 2027. godine.
Korisnik namjenskih sredstava iz stavka
1. ove točke je davatelj lovozakupa i ne smiju se
koristiti u druge svrhe.
IX.
Naknadu negativne razlike divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
nakon isteka vremena zakupa prava lova (osim
ako je negativna razlika posljedica više sile:
epidemija, požar i dr.), davatelj lovozakupa će
naplatiti iz sredstava navedenih u točki VIII.
Ugovora, a ista su namijenjena za dovođenje
lovišta u stanje propisano lovnogospodarskom
osnovom.
U slučaju raskida Ugovora od strane
davatelja lovozakupa, osim u slučajevima iz
točke XI. Ugovora ili iz razloga koji padaju na
teret Republike Hrvatske (izmjena Zakona o
lovstvu i dr.), lovozakupnik ima pravo na povrat
uloženih, a neiskorištenih (neamortiziranih)
sredstava, koja je uložio provedbom
lovnogospodarske osnove.
U slučaju izmijenjenog stanja lovišta
zbog izgradnje javnih i šumskih prometnica,
dalekovoda, plinovoda, retencija, kanala,
otvaranja eksploatacijskih polja za korištenje
mineralnih sirovina, ograđivanja šumskih i
poljoprivrednih kultura, izgradnje športskorekreativnih sadržaja, izgradnje golf igrališta i
sličnih zahvata u prostoru lovozakupnik nema
pravo potraživati nikakvu naknadu.
Ako se površina lovišta smanji za više od
20 % lovozakupnik ima pravo na proporcionalno
smanjenje godišnje lovozakupnine ako se lovište
ne ukine i nema pravo potraživati nikakvu
naknadu.
X.
Lovozakupnik ne smije pravo lova iz

Ugovora dati u podzakup. Prijenos prava lova na
pravnog slijednika ili treću osobu dopušteno je
isključivo uz prethodnu suglasnost davatelja
lovozakupa.
XI.
Davatelj lovozakupa može i prije isteka
vremena zakupa prava lova jednostrano raskinuti
Ugovor bez otkaznog roka i bez obveze povrata
sredstava iz točke VIII. Ugovora, u sljedećim
slučajevima:
1. ako se lovozakupnik služi pravom lova
protivno Ugovoru i uvjetima zaštite prirode ako
su određeni
2. ako se utvrdi da je propustima
lovozakupnika u provedbi lovnogospodarske
osnove, bez opravdanih razloga, umanjen fond
pojedine vrste divljači ispod biološkog
minimuma za tekuću godinu
3. ako lovozakupnik ne provodi mjere i
radnje utvrđene propisima o lovstvu
4. ako lovozakupnik ne plati godišnju
lovozakupninu u roku iz točke VI. Ugovora
5. ako lovozakupnik ne ispuni ili prestane
ispunjavati obvezu iz točke VIII. Ugovora
6. ako jedan ili više članova
lovozakupnika i osobe kojima je lovozakupnik
omogućio lov u lovištu počini radnje iz članka 96.
stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12. i 14. Zakona o lovstvu, te ako počini
radnje iz članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4.,
5., 7. i 8. Zakona o lovstvu. Zbog navedenih
razloga davatelj lovozakupa može raskinuti
Ugovor bez obzira na vođenje prekršajnog
postupka i njegov ishod
7. ako lovozakupnik ne nadoknadi bilo
koju štetu od divljači za koju je utvrđena njegova
odgovornost u izvršavanju prava lova temeljem
Ugovora
8. ako lovozakupnik pravo lova iz
Ugovora da u podzakup ili ako prenese pravo lova
na pravnog slijednika ili treću osobu bez
prethodne suglasnosti davatelja lovozakupa
9. ako dođe do promjene statusa
lovozakupnika u smislu članka 48. Zakona o
udrugama ("Narodne novine", broj: 74/14.).
XII.
Lovozakupnik može u pisanom obliku
otkazati Ugovor ne navodeći razloge, u svako
doba za sljedeću lovnu godinu, uz obvezu da
obavijest o otkazu Ugovora dostavi davatelju
lovozakupa najkasnije do 31. prosinca tekuće
godine za narednu lovnu godinu.

POŽEŠKO-SLAVONSKI SLUŽBENI GLASNIK broj 02/2017

XIII.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora
iz točke XI. Ugovora ili otkaza Ugovora iz točke
XII. Ugovora, lovozakupnik:
- gubi pravo na financijska sredstva iz točke VIII.
Ugovora
- nema pravo na povrat uplaćene godišnje
lovozakupnine
- nema pravo na povrat eventualnih ulaganja
- nema pravo na naknadu štete.
XIV.
Izričito ili prešutno toleriranje davatelja
lovozakupa bilo koje povrede ugovornih ili
zakonskih odredbi od strane lovozakupnika ne
povlači za sobom toleriranje davatelja
lovozakupa te ili bilo koje druge povrede
ugovornih ili zakonskih odredbi, jednako kao što
ni nekorištenje davatelja lovozakupa bilo kojim
pravnim sredstvom temeljem Ugovora ne
rezultira odricanjem davatelja lovozakupa od
prava korištenja tim ili drugim pravnim
sredstvima temeljem Ugovora.
XV.
Lovozakupnik odgovara za eventualna
potraživanja trećih osoba koja bi nastupila u
lovištu ili u svezi s obavljanjem prava lova u
lovištu, a koja su posljedica pravomoćne sudske
odluke ili druge odluke nadležnog državnog tijela
za vrijeme trajanja zakupa prava lova.
XVI.
Lovozakupnik je dužan donijeti
lovnogospodarsku osnovu u roku od 90 dana od
dana sklapanja Ugovora.
XVII.
Lovozakupnik je dužan ishoditi uvjete
zaštite prirode koji su u interesu očuvanja
prirodnih staništa i divlje flore i faune te zaštite
biološke raznolikosti, u skladu s posebnim
propisima i ugraditi ih u lovnogospodarsku
osnovu.
XVIII.
Odredbe Ugovora primjenjuju se s danom
1. travnja 2017. godine.
XIX.
Ugovor je sastavljen u šest istovjetnih
primjerka, za svaku stranu po tri primjerka.
XX.
U znak pristanka na prava i obveze iz
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Ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno
potpisuju.
XXI.
U slučaju neizvršavanja Ugovora i
mogućih sporova proizašlih iz Ugovora utvrđuje
se stvarna nadležnost suda u Požegi.
KLASA : 323-01/17-01/21
URBROJ : 2177/1-01-17-1
Za lovozakupnika
PREDSJEDNIK DRUŠTVA
Antun Prša, v.r.
Za davatelja lovozakupa
ŽUPAN
Alojz Tomašević dipl.oec., v.r.
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o
lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05., 75/09. i
14/14.) i točke 2. Odluke o produljenju ugovora o
zakupu prava lova Upravnog odjela za
gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske
županije (KLASA:UP/I 323-01/17-01/7;
URBROJ: 2177/1-06-06/5-17-2 od 16. siječnja
2017. godine), župan Alojz Tomašević (u
daljnjem tekstu: davatelj lovozakupa) s jedne
strane i Lovačko društvo "SOKOLOVAC"
POŽEGA, M. Krleže 12, OIB: 95090340356,
zastupano po predsjedniku društva Viliju Šostaru
(u daljnjem tekstu: lovozakupnik) s druge strane,
dana 29.03.2017. godine sklapaju

U G O V O R broj 11007
o
zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu
broj: XI/107 – "POŽEGA I"
u daljnjem tekstu: Ugovor.
I.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su
zaključile Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XI/107 - "POŽEGA I" (
(KLASA: 323-01/07-01/11, URBROJ: 2177-0101-07-1 od 29. ožujka 2007. godine) kojim je
uređen zakup prava lova za razdoblje od 1.
travnja 2007. godine do 31. ožujka 2017. godine.
II.
Lovozakupnik se na temelju nalaza i
mišljenja stručnih službi Požeško-slavonske
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županije i Ministarstva poljoprivrede pridržavao
svih obveza po ranijem ugovoru, provodio je
mjere i radnje na koje je bio obvezan te time
stekao pravo iz članka 30. st. 4. Zakona o lovstvu
za produljenje ugovora o zakupu prava lova za
razdoblje od 10 sljedećih lovnih godina.
III.
Davatelj lovozakupa daje, a lovozakupnik
prima u zakup zajedničko otvoreno lovište broj
XI/107 „POŽEGA I“ (u daljnjem tekstu: lovište)
površine 5267 ha, ustanovljeno Odlukom
Županijske skupštine Požeško-slavonske
županije (Klasa: 021-02/07-06/2, Ur.broj: 217701-05/1-07-35 od 15.ožujka 2007. godine), koje
se prostire na području Požeško-slavonske
županije.
Odluka iz stavka 1. ove točke, sastavni
je dio ovoga Ugovora.
IV.
Lovozakupnik je dužan služenje pravom
lova u lovištu uskladiti s odredbama zakonskih i
podzakonskih propisa, te lovnogospodarskom
osnovom i Ugovorom.
V.
Zakup prava lova u lovištu (10 lovnih
godina) produljuje se za razdoblje od 1. travnja
2017. godine do 31. ožujka 2027. godine.
VI.
Godišnja lovozakupnina za lovnu godinu
(1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće
godine) iznosi 6.860,00 kn (slovima: šest tisuća
osamsto šesdeset kuna i nula lipa).
Godišnja lovozakupnina iz stavka 1. ove
točke uplaćuje se dva puta godišnje i to: do 1.
ožujka 50 % godišnje lovozakupnine za iduću
lovnu godinu, a preostali iznos godišnje
lovozakupnine zaključno do 30. rujna tekuće
lovne godine, na žiro-račun Državnog proračuna
otvorenog na razini Požeško-slavonske županije:
IBAN: HR5410010051735151852 s naznakom
model: HR05 i poziv na broj: 00110078.
Lovozakupnik je dužan u roku 15 dana od
dana sklapanja Ugovora uplatiti 50% iznosa
godišnje lovozakupnine za lovnu godinu
2017./18,
a
preostali
iznos
godišnje
lovozakupnine za lovnu godinu 2017./18.
zaključno do 30. rujna 2017. godine.
Za uplaćena sredstva na ime godišnje
lovozakupnine nakon proteka rokova iz stavka 2.
i 3. ove točke obračunat će se zatezna kamata

prema važećim zakonskim propisima koji se
odnose na prikupljanje sredstava za Državni
proračun.
VII.
U lovištu je dopušteno postaviti
lovnogospodarske i lovnotehničke objekte u
skladu s lovnogospodarskom osnovom i
propisima o prostornom uređenju.
Po isteku vremena zakupa prava lova
objekti iz stavka 1. ove točke, koji su podignuti u
lovištu, pripadaju lovištu i sastavni su dio lovišta.
VIII.
Lovozakupnik je dužan, u smislu članka
30. stavka 4., a u svezi članka 30. stavka 3.
Zakona o lovstvu za uredno izvršenje obveza
preuzetih Ugovorom, osiguravati financijska
sredstva u visini iznosa godišnje lovozakupnine.
Sredstva su namijenjena za naplatu:
- neuplaćene lovozakupnine
- naknadu
negativne
razlike
divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
- naknadu štete koja nastaje neurednim
ispunjavanjem ugovornih obaveza ili
- zbog neispunjenja obaveza na način i pod
uvjetom kako je lovozakupnik preuzeo
Ugovorom, a posljedica koje je otkaz ili raskid
Ugovora.
U skladu sa stavkom 1. ove točke,
lovozakupnik je dužan u roku od 30 dana od dana
sklapanja Ugovora dostaviti Županiji garanciju
banke, mjenicu s avalom banke ili mjenicu s
avalom lovozakupnika u visini iznosa
financijskih sredstava od 6.860,00 kn (slovima:
šest tisuća osamsto šesdeset kuna i nula lipa). s
rokom važenja do 31. ožujka 2027. godine.
Korisnik namjenskih sredstava iz stavka
1. ove točke je davatelj lovozakupa i ne smiju se
koristiti u druge svrhe.
IX.
Naknadu negativne razlike divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
nakon isteka vremena zakupa prava lova (osim
ako je negativna razlika posljedica više sile:
epidemija, požar i dr.), davatelj lovozakupa će
naplatiti iz sredstava navedenih u točki VIII.
Ugovora, a ista su namijenjena za dovođenje
lovišta u stanje propisano lovnogospodarskom
osnovom.
U slučaju raskida Ugovora od strane
davatelja lovozakupa, osim u slučajevima iz
točke XI. Ugovora ili iz razloga koji padaju na
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teret Republike Hrvatske (izmjena Zakona o
lovstvu i dr.), lovozakupnik ima pravo na povrat
uloženih, a neiskorištenih (neamortiziranih)
sredstava, koja je uložio provedbom
lovnogospodarske osnove.
U slučaju izmijenjenog stanja lovišta
zbog izgradnje javnih i šumskih prometnica,
dalekovoda, plinovoda, retencija, kanala,
otvaranja eksploatacijskih polja za korištenje
mineralnih sirovina, ograđivanja šumskih i
poljoprivrednih kultura, izgradnje športskorekreativnih sadržaja, izgradnje golf igrališta i
sličnih zahvata u prostoru lovozakupnik nema
pravo potraživati nikakvu naknadu.
Ako se površina lovišta smanji za više od
20 % lovozakupnik ima pravo na proporcionalno
smanjenje godišnje lovozakupnine ako se lovište
ne ukine i nema pravo potraživati nikakvu
naknadu.
X.
Lovozakupnik ne smije pravo lova iz
Ugovora dati u podzakup. Prijenos prava lova na
pravnog slijednika ili treću osobu dopušteno je
isključivo uz prethodnu suglasnost davatelja
lovozakupa.
XI.
Davatelj lovozakupa može i prije isteka
vremena zakupa prava lova jednostrano raskinuti
Ugovor bez otkaznog roka i bez obveze povrata
sredstava iz točke VIII. Ugovora, u sljedećim
slučajevima:
1. ako se lovozakupnik služi pravom lova
protivno Ugovoru i uvjetima zaštite prirode ako
su određeni
2. ako se utvrdi da je propustima
lovozakupnika u provedbi lovnogospodarske
osnove, bez opravdanih razloga, umanjen fond
pojedine vrste divljači ispod biološkog
minimuma za tekuću godinu
3. ako lovozakupnik ne provodi mjere i
radnje utvrđene propisima o lovstvu
4. ako lovozakupnik ne plati godišnju
lovozakupninu u roku iz točke VI. Ugovora
5. ako lovozakupnik ne ispuni ili prestane
ispunjavati obvezu iz točke VIII. Ugovora
6.
ako jedan ili
više
članova
lovozakupnika i osobe kojima je lovozakupnik
omogućio lov u lovištu počini radnje iz članka 96.
stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12. i 14. Zakona o lovstvu, te ako počini
radnje iz članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4.,
5., 7. i 8. Zakona o lovstvu. Zbog navedenih
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razloga davatelj lovozakupa može raskinuti
Ugovor bez obzira na vođenje prekršajnog
postupka i njegov ishod
7. ako lovozakupnik ne nadoknadi bilo
koju štetu od divljači za koju je utvrđena njegova
odgovornost u izvršavanju prava lova temeljem
Ugovora
8. ako lovozakupnik pravo lova iz
Ugovora da u podzakup ili ako prenese pravo lova
na pravnog slijednika ili treću osobu bez
prethodne suglasnosti davatelja lovozakupa
9. ako dođe do promjene statusa
lovozakupnika u smislu članka 48. Zakona o
udrugama ("Narodne novine", broj: 74/14.).
XII.
Lovozakupnik može u pisanom obliku
otkazati Ugovor ne navodeći razloge, u svako
doba za sljedeću lovnu godinu, uz obvezu da
obavijest o otkazu Ugovora dostavi davatelju
lovozakupa najkasnije do 31. prosinca tekuće
godine za narednu lovnu godinu.
XIII.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora
iz točke XI. Ugovora ili otkaza Ugovora iz točke
XII. Ugovora, lovozakupnik:
- gubi pravo na financijska sredstva iz točke
VIII. Ugovora
- nema pravo na povrat uplaćene godišnje
lovozakupnine
- nema pravo na povrat eventualnih ulaganja
- nema pravo na naknadu štete.
XIV.
Izričito ili prešutno toleriranje davatelja
lovozakupa bilo koje povrede ugovornih ili
zakonskih odredbi od strane lovozakupnika ne
povlači za sobom toleriranje davatelja
lovozakupa te ili bilo koje druge povrede
ugovornih ili zakonskih odredbi, jednako kao što
ni nekorištenje davatelja lovozakupa bilo kojim
pravnim sredstvom temeljem Ugovora ne
rezultira odricanjem davatelja lovozakupa od
prava korištenja tim ili drugim pravnim
sredstvima temeljem Ugovora.
XV.
Lovozakupnik odgovara za eventualna
potraživanja trećih osoba koja bi nastupila u
lovištu ili u svezi s obavljanjem prava lova u
lovištu, a koja su posljedica pravomoćne sudske
odluke ili druge odluke nadležnog državnog tijela
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za vrijeme trajanja zakupa prava lova.
XVI.
Lovozakupnik je dužan donijeti
lovnogospodarsku osnovu u roku od 90 dana od
dana sklapanja Ugovora.
XVII.
Lovozakupnik je dužan ishoditi uvjete
zaštite prirode koji su u interesu očuvanja
prirodnih staništa i divlje flore i faune te zaštite
biološke raznolikosti, u skladu s posebnim
propisima i ugraditi ih u lovnogospodarsku
osnovu.
XVIII.
Odredbe Ugovora primjenjuju se s danom
1. travnja 2017. godine.
XIX.
Ugovor je sastavljen u šest istovjetnih
primjerka, za svaku stranu po tri primjerka.
XX.
U znak pristanka na prava i obveze iz
Ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno
potpisuju.
XXI.
U slučaju neizvršavanja Ugovora i
mogućih sporova proizašlih iz Ugovora utvrđuje
se stvarna nadležnost suda u Požegi.
KLASA : 323-01/17-01/9
URBROJ : 2177/1-01-17-1
Za lovozakupnika
PREDSJEDNIK DRUŠTVA
Vili Šostar, v.r.
Za davatelja lovozakupa
ŽUPAN
Alojz Tomašević dipl.oec., v.r.
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o
lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05., 75/09. i
14/14.) i točke 2. Odluke o produljenju ugovora o
zakupu prava lova Upravnog odjela za
gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske
županije (KLASA:UP/I 323-01/17-01/15;
URBROJ: 2177/1-06-06/5-17-2 od 17. siječnja
2017. godine), župan Alojz Tomašević (u
daljnjem tekstu: davatelj lovozakupa) s jedne
strane i Lovačko društvo "STRIJELA" BEKTEŽ,
Dragaljevac bb, OIB: 67679204498, zastupano

po predsjedniku društva Mirku Stilinoviću (u
daljnjem tekstu: lovozakupnik) s druge strane,
dana 29.03.2017. godine sklapaju

U G O V O R broj 11015
o
zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu
broj: XI/115 – "BEKTEŽ"
u daljnjem tekstu: Ugovor.
I.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su
zaključile Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XI/115 - "BEKTEŽ" (
(KLASA: 323-01/07-01/19, URBROJ: 2177-0101-07-1 od 29. ožujka 2007. godine) kojim je
uređen zakup prava lova za razdoblje od 1.
travnja 2007. godine do 31. ožujka 2017. godine.
II.
Lovozakupnik se na temelju nalaza i
mišljenja stručnih službi Požeško-slavonske
županije i Ministarstva poljoprivrede pridržavao
svih obveza po ranijem ugovoru, provodio je
mjere i radnje na koje je bio obvezan te time
stekao pravo iz članka 30. st. 4. Zakona o lovstvu
za produljenje ugovora o zakupu prava lova za
razdoblje od 10 sljedećih lovnih godina.
III.
Davatelj lovozakupa daje, a lovozakupnik
prima u zakup zajedničko otvoreno lovište broj
XI/115 „BEKTEŽ“ (u daljnjem tekstu: lovište)
površine 2.919 ha, ustanovljeno Odlukom
Županijske skupštine Požeško-slavonske
županije (Klasa: 021-02/07-06/2, Ur.broj: 217701-05/1-07-43 od 15.ožujka 2007. godine), koje
se prostire na području Požeško-slavonske
županije.
Odluka iz stavka 1. ove točke, sastavni
je dio ovoga Ugovora.
IV.
Lovozakupnik je dužan služenje pravom
lova u lovištu uskladiti s odredbama zakonskih i
podzakonskih propisa, te lovnogospodarskom
osnovom i Ugovorom.
V.
Zakup prava lova u lovištu (10 lovnih
godina) produljuje se za razdoblje od 1. travnja
2017. godine do 31. ožujka 2027. godine.
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VI.
Godišnja lovozakupnina za lovnu godinu
(1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće
godine) iznosi 5.180,00 kn (slovima: pet tisuća
sto osamdeset kuna i nula lipa).
Godišnja lovozakupnina iz stavka 1. ove
točke uplaćuje se dva puta godišnje i to: do 1.
ožujka 50 % godišnje lovozakupnine za iduću
lovnu godinu, a preostali iznos godišnje
lovozakupnine zaključno do 30. rujna tekuće
lovne godine, na žiro-račun Državnog proračuna
otvorenog na razini Požeško-slavonske županije:
IBAN: HR5410010051735151852 s naznakom
model: HR05 i poziv na broj: 00110159.
Lovozakupnik je dužan u roku 15 dana od
dana sklapanja Ugovora uplatiti 50% iznosa
godišnje lovozakupnine za lovnu godinu
2017./18,
a
preostali
iznos
godišnje
lovozakupnine za lovnu godinu 2017./18.
zaključno do 30. rujna 2017. godine.
Za uplaćena sredstva na ime godišnje
lovozakupnine nakon proteka rokova iz stavka 2.
i 3. ove točke obračunat će se zatezna kamata
prema važećim zakonskim propisima koji se
odnose na prikupljanje sredstava za Državni
proračun.
VII.
U lovištu je dopušteno postaviti
lovnogospodarske i lovnotehničke objekte u
skladu s lovnogospodarskom osnovom i
propisima o prostornom uređenju.
Po isteku vremena zakupa prava lova
objekti iz stavka 1. ove točke, koji su podignuti u
lovištu, pripadaju lovištu i sastavni su dio lovišta.
VIII.
Lovozakupnik je dužan, u smislu članka
30. stavka 4., a u svezi članka 30. stavka 3.
Zakona o lovstvu za uredno izvršenje obveza
preuzetih Ugovorom, osiguravati financijska
sredstva u visini iznosa godišnje lovozakupnine.
Sredstva su namijenjena za naplatu:
- neuplaćene lovozakupnine
- naknadu
negativne
razlike
divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
- naknadu štete koja nastaje neurednim
ispunjavanjem ugovornih obaveza ili
- zbog neispunjenja obaveza na način i pod
uvjetom kako je lovozakupnik preuzeo
Ugovorom, a posljedica koje je otkaz ili raskid
Ugovora.
U skladu sa stavkom 1. ove točke,
lovozakupnik je dužan u roku od 30 dana od dana
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sklapanja Ugovora dostaviti Županiji garanciju
banke, mjenicu s avalom banke ili mjenicu s
avalom
lovozakupnika
u visini
iznosa
financijskih sredstava od 5.180,00 kn (slovima:
pet tisuća sto osamdeset kuna i nula lipa) s rokom
važenja do 31. ožujka 2027. godine.
Korisnik namjenskih sredstava iz stavka
1. ove točke je davatelj lovozakupa i ne smiju se
koristiti u druge svrhe.
IX.
Naknadu negativne razlike divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
nakon isteka vremena zakupa prava lova (osim
ako je negativna razlika posljedica više sile:
epidemija, požar i dr.), davatelj lovozakupa će
naplatiti iz sredstava navedenih u točki VIII.
Ugovora, a ista su namijenjena za dovođenje
lovišta u stanje propisano lovnogospodarskom
osnovom.
U slučaju raskida Ugovora od strane
davatelja lovozakupa, osim u slučajevima iz
točke XI. Ugovora ili iz razloga koji padaju na
teret Republike Hrvatske (izmjena Zakona o
lovstvu i dr.), lovozakupnik ima pravo na povrat
uloženih, a neiskorištenih (neamortiziranih)
sredstava, koja je uložio provedbom
lovnogospodarske osnove.
U slučaju izmijenjenog stanja lovišta
zbog izgradnje javnih i šumskih prometnica,
dalekovoda, plinovoda, retencija, kanala,
otvaranja eksploatacijskih polja za korištenje
mineralnih sirovina, ograđivanja šumskih i
poljoprivrednih kultura, izgradnje športskorekreativnih sadržaja, izgradnje golf igrališta i
sličnih zahvata u prostoru lovozakupnik nema
pravo potraživati nikakvu naknadu.
Ako se površina lovišta smanji za više od
20 % lovozakupnik ima pravo na proporcionalno
smanjenje godišnje lovozakupnine ako se lovište
ne ukine i nema pravo potraživati nikakvu
naknadu.
X.
Lovozakupnik ne smije pravo lova iz
Ugovora dati u podzakup. Prijenos prava lova na
pravnog slijednika ili treću osobu dopušteno je
isključivo uz prethodnu suglasnost davatelja
lovozakupa.
XI.
Davatelj lovozakupa može i prije isteka
vremena zakupa prava lova jednostrano raskinuti
Ugovor bez otkaznog roka i bez obveze povrata
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sredstava iz točke VIII. Ugovora, u sljedećim
slučajevima:
1. ako se lovozakupnik služi pravom lova
protivno Ugovoru i uvjetima zaštite prirode ako
su određeni
2. ako se utvrdi da je propustima
lovozakupnika u provedbi lovnogospodarske
osnove, bez opravdanih razloga, umanjen fond
pojedine vrste divljači ispod biološkog
minimuma za tekuću godinu
3. ako lovozakupnik ne provodi mjere i
radnje utvrđene propisima o lovstvu
4. ako lovozakupnik ne plati godišnju
lovozakupninu u roku iz točke VI. Ugovora
5. ako lovozakupnik ne ispuni ili prestane
ispunjavati obvezu iz točke VIII. Ugovora
6. ako jedan ili više članova
lovozakupnika i osobe kojima je lovozakupnik
omogućio lov u lovištu počini radnje iz članka 96.
stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12. i 14. Zakona o lovstvu, te ako počini
radnje iz članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4.,
5., 7. i 8. Zakona o lovstvu. Zbog navedenih
razloga davatelj lovozakupa može raskinuti
Ugovor bez obzira na vođenje prekršajnog
postupka i njegov ishod
7. ako lovozakupnik ne nadoknadi bilo
koju štetu od divljači za koju je utvrđena njegova
odgovornost u izvršavanju prava lova temeljem
Ugovora
8. ako lovozakupnik pravo lova iz
Ugovora da u podzakup ili ako prenese pravo lova
na pravnog slijednika ili treću osobu bez
prethodne suglasnosti davatelja lovozakupa
9. ako dođe do promjene statusa
lovozakupnika u smislu članka 48. Zakona o
udrugama ("Narodne novine", broj: 74/14.).
XII.
Lovozakupnik može u pisanom obliku
otkazati Ugovor ne navodeći razloge, u svako
doba za sljedeću lovnu godinu, uz obvezu da
obavijest o otkazu Ugovora dostavi davatelju
lovozakupa najkasnije do 31. prosinca tekuće
godine za narednu lovnu godinu.
XIII.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora
iz točke XI. Ugovora ili otkaza Ugovora iz točke
XII. Ugovora, lovozakupnik:
- gubi pravo na financijska sredstva iz točke
VIII. Ugovora
- nema pravo na povrat uplaćene godišnje
lovozakupnine

- nema pravo na povrat eventualnih ulaganja
- nema pravo na naknadu štete.
XIV.
Izričito ili prešutno toleriranje davatelja
lovozakupa bilo koje povrede ugovornih ili
zakonskih odredbi od strane lovozakupnika ne
povlači za sobom toleriranje davatelja
lovozakupa te ili bilo koje druge povrede
ugovornih ili zakonskih odredbi, jednako kao što
ni nekorištenje davatelja lovozakupa bilo kojim
pravnim sredstvom temeljem Ugovora ne
rezultira odricanjem davatelja lovozakupa od
prava korištenja tim ili drugim pravnim
sredstvima temeljem Ugovora.
XV.
Lovozakupnik odgovara za eventualna
potraživanja trećih osoba koja bi nastupila u
lovištu ili u svezi s obavljanjem prava lova u
lovištu, a koja su posljedica pravomoćne sudske
odluke ili druge odluke nadležnog državnog tijela
za vrijeme trajanja zakupa prava lova.
XVI.
Lovozakupnik je dužan donijeti
lovnogospodarsku osnovu u roku od 90 dana od
dana sklapanja Ugovora.
XVII.
Lovozakupnik je dužan ishoditi uvjete
zaštite prirode koji su u interesu očuvanja
prirodnih staništa i divlje flore i faune te zaštite
biološke raznolikosti, u skladu s posebnim
propisima i ugraditi ih u lovnogospodarsku
osnovu.
XVIII.
Odredbe Ugovora primjenjuju se s danom
1. travnja 2017. godine.
XIX.
Ugovor je sastavljen u šest istovjetnih
primjerka, za svaku stranu po tri primjerka.
XX.
U znak pristanka na prava i obveze iz
Ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno
potpisuju.
XXI.
U slučaju neizvršavanja Ugovora i
mogućih sporova proizašlih iz Ugovora utvrđuje
se stvarna nadležnost suda u Požegi.
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KLASA : 323-01/17-01/17
URBROJ : 2177/1-01-17-1
Za lovozakupnika
PREDSJEDNIK DRUŠTVA
Mirko Stilinović, v.r.
Za davatelja lovozakupa
ŽUPAN
Alojz Tomašević dipl.oec., v.r.
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o
lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05., 75/09. i
14/14.) i točke 2. Odluke o produljenju ugovora o
zakupu prava lova Upravnog odjela za
gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske
županije (KLASA:UP/I 323-01/17-01/9;
URBROJ: 2177/1-06-06/5-17-2 od 16. siječnja
2017. godine), župan Alojz Tomašević (u
daljnjem tekstu: davatelj lovozakupa) s jedne
strane i Lovačko društvo "ŠIJAK" POŽEGA,
Alaginci 19b, OIB: 28886872837, zastupano po
predsjedniku društva Branku Berteloviću (u
daljnjem tekstu: lovozakupnik) s druge strane,
dana 29.03.2017. godine sklapaju

U G O V O R broj 11009
o
zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu
broj: XI/109 – "POŽEGA II"
u daljnjem tekstu: Ugovor.
I.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su
zaključile Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XI/109 - "POŽEGA II"
( (KLASA: 323-01/07-01/13, URBROJ: 217701-01-07-1 od 29. ožujka 2007. godine) kojim je
uređen zakup prava lova za razdoblje od 1.
travnja 2007. godine do 31. ožujka 2017. godine.
II.
Lovozakupnik se na temelju nalaza i
mišljenja stručnih službi Požeško-slavonske
županije i Ministarstva poljoprivrede pridržavao
svih obveza po ranijem ugovoru, provodio je
mjere i radnje na koje je bio obvezan te time
stekao pravo iz članka 30. st. 4. Zakona o lovstvu
za produljenje ugovora o zakupu prava lova za
razdoblje od 10 sljedećih lovnih godina.
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III.
Davatelj lovozakupa daje, a lovozakupnik
prima u zakup zajedničko otvoreno lovište broj
XI/109 „POŽEGA II“ (u daljnjem tekstu: lovište)
površine 3188 ha, ustanovljeno Odlukom
Županijske
skupštine
Požeško-slavonske
županije (Klasa: 021-02/07-06/2, Ur.broj: 217701-05/1-07-37 od 15.ožujka 2007. godine), koje
se prostire na području Požeško-slavonske
županije.
Odluka iz stavka 1. ove točke, sastavni
je dio ovoga Ugovora.
IV.
Lovozakupnik je dužan služenje pravom
lova u lovištu uskladiti s odredbama zakonskih i
podzakonskih propisa, te lovnogospodarskom
osnovom i Ugovorom.
V.
Zakup prava lova u lovištu (10 lovnih
godina) produljuje se za razdoblje od 1. travnja
2017. godine do 31. ožujka 2027. godine.
VI.
Godišnja lovozakupnina za lovnu godinu
(1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće
godine) iznosi 6.010,00 kn (slovima: šest tisuća
deset kuna i nula lipa).
Godišnja lovozakupnina iz stavka 1. ove
točke uplaćuje se dva puta godišnje i to: do 1.
ožujka 50 % godišnje lovozakupnine za iduću
lovnu godinu, a preostali iznos godišnje
lovozakupnine zaključno do 30. rujna tekuće
lovne godine, na žiro-račun Državnog proračuna
otvorenog na razini Požeško-slavonske županije:
IBAN: HR5410010051735151852 s naznakom
model: HR05 i poziv na broj: 00110094.
Lovozakupnik je dužan u roku 15 dana od
dana sklapanja Ugovora uplatiti 50% iznosa
godišnje lovozakupnine za lovnu godinu
2017./18,
a
preostali
iznos
godišnje
lovozakupnine za lovnu godinu 2017./18.
zaključno do 30. rujna 2017. godine.
Za uplaćena sredstva na ime godišnje
lovozakupnine nakon proteka rokova iz stavka 2.
i 3. ove točke obračunat će se zatezna kamata
prema važećim zakonskim propisima koji se
odnose na prikupljanje sredstava za Državni
proračun.
VII.
U lovištu je dopušteno postaviti
lovnogospodarske i lovnotehničke objekte u
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skladu s lovnogospodarskom osnovom i
propisima o prostornom uređenju.
Po isteku vremena zakupa prava lova
objekti iz stavka 1. ove točke, koji su podignuti u
lovištu, pripadaju lovištu i sastavni su dio lovišta.
VIII.
Lovozakupnik je dužan, u smislu članka
30. stavka 4., a u svezi članka 30. stavka 3.
Zakona o lovstvu za uredno izvršenje obveza
preuzetih Ugovorom, osiguravati financijska
sredstva u visini iznosa godišnje lovozakupnine.
Sredstva su namijenjena za naplatu:
- neuplaćene lovozakupnine
- naknadu
negativne
razlike
divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
- naknadu štete koja nastaje neurednim
ispunjavanjem ugovornih obaveza ili
- zbog neispunjenja obaveza na način i pod
uvjetom kako je lovozakupnik preuzeo
Ugovorom, a posljedica koje je otkaz ili raskid
Ugovora.
U skladu sa stavkom 1. ove točke,
lovozakupnik je dužan u roku od 30 dana od dana
sklapanja Ugovora dostaviti Županiji garanciju
banke, mjenicu s avalom banke ili mjenicu s
avalom lovozakupnika u visini iznosa
financijskih sredstava od 6.010,00 kn (slovima:
šest tisuća deset kuna i nula lipa) s rokom važenja
do 31. ožujka 2027. godine.
Korisnik namjenskih sredstava iz stavka
1. ove točke je davatelj lovozakupa i ne smiju se
koristiti u druge svrhe.
IX.
Naknadu negativne razlike divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
nakon isteka vremena zakupa prava lova (osim
ako je negativna razlika posljedica više sile:
epidemija, požar i dr.), davatelj lovozakupa će
naplatiti iz sredstava navedenih u točki VIII.
Ugovora, a ista su namijenjena za dovođenje
lovišta u stanje propisano lovnogospodarskom
osnovom.
U slučaju raskida Ugovora od strane
davatelja lovozakupa, osim u slučajevima iz
točke XI. Ugovora ili iz razloga koji padaju na
teret Republike Hrvatske (izmjena Zakona o
lovstvu i dr.), lovozakupnik ima pravo na povrat
uloženih, a neiskorištenih (neamortiziranih)
sredstava, koja je uložio provedbom
lovnogospodarske osnove.
U slučaju izmijenjenog stanja lovišta
zbog izgradnje javnih i šumskih prometnica,

dalekovoda, plinovoda, retencija, kanala,
otvaranja eksploatacijskih polja za korištenje
mineralnih sirovina, ograđivanja šumskih i
poljoprivrednih kultura, izgradnje športskorekreativnih sadržaja, izgradnje golf igrališta i
sličnih zahvata u prostoru lovozakupnik nema
pravo potraživati nikakvu naknadu.
Ako se površina lovišta smanji za više od
20 % lovozakupnik ima pravo na proporcionalno
smanjenje godišnje lovozakupnine ako se lovište
ne ukine i nema pravo potraživati nikakvu
naknadu.
X.
Lovozakupnik ne smije pravo lova iz
Ugovora dati u podzakup. Prijenos prava lova na
pravnog slijednika ili treću osobu dopušteno je
isključivo uz prethodnu suglasnost davatelja
lovozakupa.
XI.
Davatelj lovozakupa može i prije isteka
vremena zakupa prava lova jednostrano raskinuti
Ugovor bez otkaznog roka i bez obveze povrata
sredstava iz točke VIII. Ugovora, u sljedećim
slučajevima:
1. ako se lovozakupnik služi pravom lova
protivno Ugovoru i uvjetima zaštite prirode ako
su određeni
2. ako se utvrdi da je propustima
lovozakupnika u provedbi lovnogospodarske
osnove, bez opravdanih razloga, umanjen fond
pojedine vrste divljači ispod biološkog
minimuma za tekuću godinu
3. ako lovozakupnik ne provodi mjere i
radnje utvrđene propisima o lovstvu
4. ako lovozakupnik ne plati godišnju
lovozakupninu u roku iz točke VI. Ugovora
5. ako lovozakupnik ne ispuni ili prestane
ispunjavati obvezu iz točke VIII. Ugovora
6. ako jedan ili više članova
lovozakupnika i osobe kojima je lovozakupnik
omogućio lov u lovištu počini radnje iz članka 96.
stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12. i 14. Zakona o lovstvu, te ako počini
radnje iz članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4.,
5., 7. i 8. Zakona o lovstvu. Zbog navedenih
razloga davatelj lovozakupa može raskinuti
Ugovor bez obzira na vođenje prekršajnog
postupka i njegov ishod
7. ako lovozakupnik ne nadoknadi bilo
koju štetu od divljači za koju je utvrđena njegova
odgovornost u izvršavanju prava lova temeljem
Ugovora
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8. ako lovozakupnik pravo lova iz
Ugovora da u podzakup ili ako prenese pravo lova
na pravnog slijednika ili treću osobu bez
prethodne suglasnosti davatelja lovozakupa
9. ako dođe do promjene statusa
lovozakupnika u smislu članka 48. Zakona o
udrugama ("Narodne novine", broj: 74/14.).

XVII.
Lovozakupnik je dužan ishoditi uvjete
zaštite prirode koji su u interesu očuvanja
prirodnih staništa i divlje flore i faune te zaštite
biološke raznolikosti, u skladu s posebnim
propisima i ugraditi ih u lovnogospodarsku
osnovu.

XII.
Lovozakupnik može u pisanom obliku
otkazati Ugovor ne navodeći razloge, u svako
doba za sljedeću lovnu godinu, uz obvezu da
obavijest o otkazu Ugovora dostavi davatelju
lovozakupa najkasnije do 31. prosinca tekuće
godine za narednu lovnu godinu.

XVIII.
Odredbe Ugovora primjenjuju se s danom
1. travnja 2017. godine.

XIII.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora
iz točke XI. Ugovora ili otkaza Ugovora iz točke
XII. Ugovora, lovozakupnik:
- gubi pravo na financijska sredstva iz točke VIII.
Ugovora
- nema pravo na povrat uplaćene godišnje
lovozakupnine
- nema pravo na povrat eventualnih ulaganja
- nema pravo na naknadu štete.
XIV.
Izričito ili prešutno toleriranje davatelja
lovozakupa bilo koje povrede ugovornih ili
zakonskih odredbi od strane lovozakupnika ne
povlači za sobom toleriranje davatelja
lovozakupa te ili bilo koje druge povrede
ugovornih ili zakonskih odredbi, jednako kao što
ni nekorištenje davatelja lovozakupa bilo kojim
pravnim sredstvom temeljem Ugovora ne
rezultira odricanjem davatelja lovozakupa od
prava korištenja tim ili drugim pravnim
sredstvima temeljem Ugovora.
XV.
Lovozakupnik odgovara za eventualna
potraživanja trećih osoba koja bi nastupila u
lovištu ili u svezi s obavljanjem prava lova u
lovištu, a koja su posljedica pravomoćne sudske
odluke ili druge odluke nadležnog državnog tijela
za vrijeme trajanja zakupa prava lova.
XVI.
Lovozakupnik
je
dužan
donijeti
lovnogospodarsku osnovu u roku od 90 dana od
dana sklapanja Ugovora.

XIX.
Ugovor je sastavljen u šest istovjetnih
primjerka, za svaku stranu po tri primjerka.
XX.
U znak pristanka na prava i obveze iz
Ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno
potpisuju.
XXI.
U slučaju neizvršavanja Ugovora i
mogućih sporova proizašlih iz Ugovora utvrđuje
se stvarna nadležnost suda u Požegi.
KLASA : 323-01/17-01/11
URBROJ : 2177/1-01-17-1
Za lovozakupnika
PREDSJEDNIK DRUŠTVA
Branko Bertelović, v.r.
Za davatelja lovozakupa
ŽUPAN
Alojz Tomašević dipl.oec., v.r.
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o
lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05., 75/09. i
14/14.) i točke 2. Odluke o produljenju ugovora o
zakupu prava lova Upravnog odjela za
gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske
županije (KLASA:UP/I 323-01/17-01/4;
URBROJ: 2177/1-06-06/5-17-2 od 16. siječnja
2017. godine), župan Alojz Tomašević (u
daljnjem tekstu: davatelj lovozakupa) s jedne
strane i Lovačko društvo "ŠLJUKA"
BRESTOVAC,
Bolomače
11,
OIB:
62372238971, zastupano po predsjedniku
društva Zdenku Petroviću (u daljnjem tekstu:
lovozakupnik) s druge strane, dana 29.03.2017.
godine sklapaju
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U G O V O R broj 11004
o
zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu
broj: XI/104 – "BRESTOVAC"
u daljnjem tekstu: Ugovor.
I.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su
zaključile Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom
lovištu
broj:
XI/104 "BRESTOVAC" ( (KLASA: 323-01/07-01/8,
URBROJ: 2177-01-01-07-1 od 29. ožujka 2007.
godine) kojim je uređen zakup prava lova za
razdoblje od 1. travnja 2007. godine do 31.
ožujka 2017. godine.
II.
Lovozakupnik se na temelju nalaza i
mišljenja stručnih službi Požeško-slavonske
županije i Ministarstva poljoprivrede pridržavao
svih obveza po ranijem ugovoru, provodio je
mjere i radnje na koje je bio obvezan te time
stekao pravo iz članka 30. st. 4. Zakona o lovstvu
za produljenje ugovora o zakupu prava lova za
razdoblje od 10 sljedećih lovnih godina.
III.
Davatelj lovozakupa daje, a lovozakupnik
prima u zakup zajedničko otvoreno lovište broj
XI/104 „BRESTOVAC“ (u daljnjem tekstu:
lovište) površine 5425 ha, ustanovljeno Odlukom
Županijske skupštine Požeško-slavonske
županije (Klasa: 021-02/07-06/2, Ur.broj: 217701-05/1-07-32 od 15.ožujka 2007. godine), koje
se prostire na području Požeško-slavonske
županije.
Odluka iz stavka 1. ove točke, sastavni
je dio ovoga Ugovora.
IV.
Lovozakupnik je dužan služenje pravom
lova u lovištu uskladiti s odredbama zakonskih i
podzakonskih propisa, te lovnogospodarskom
osnovom i Ugovorom.
V.
Zakup prava lova u lovištu (10 lovnih
godina) produljuje se za razdoblje od 1. travnja
2017. godine do 31. ožujka 2027. godine.

VI.
Godišnja lovozakupnina za lovnu godinu
(1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće
godine) iznosi 10.130,00 kn (slovima: deset
tisuća sto trideset kuna i nula lipa).
Godišnja lovozakupnina iz stavka 1. ove
točke uplaćuje se dva puta godišnje i to: do 1.
ožujka 50 % godišnje lovozakupnine za iduću
lovnu godinu, a preostali iznos godišnje
lovozakupnine zaključno do 30. rujna tekuće
lovne godine, na žiro-račun Državnog proračuna
otvorenog na razini Požeško-slavonske županije:
IBAN: HR5410010051735151852 s naznakom
model: HR05 i poziv na broj: 00110043.
Lovozakupnik je dužan u roku 15 dana od
dana sklapanja Ugovora uplatiti 50% iznosa
godišnje lovozakupnine za lovnu godinu
2017./18,
a
preostali
iznos
godišnje
lovozakupnine za lovnu godinu 2017./18.
zaključno do 30. rujna 2017. godine.
Za uplaćena sredstva na ime godišnje
lovozakupnine nakon proteka rokova iz stavka 2.
i 3. ove točke obračunat će se zatezna kamata
prema važećim zakonskim propisima koji se
odnose na prikupljanje sredstava za Državni
proračun.
VII.
U lovištu je dopušteno postaviti
lovnogospodarske i lovnotehničke objekte u
skladu s lovnogospodarskom osnovom i
propisima o prostornom uređenju.
Po isteku vremena zakupa prava lova
objekti iz stavka 1. ove točke, koji su podignuti u
lovištu, pripadaju lovištu i sastavni su dio lovišta.
VIII.
Lovozakupnik je dužan, u smislu članka
30. stavka 4., a u svezi članka 30. stavka 3.
Zakona o lovstvu za uredno izvršenje obveza
preuzetih Ugovorom, osiguravati financijska
sredstva u visini iznosa godišnje lovozakupnine.
Sredstva su namijenjena za naplatu:
- neuplaćene lovozakupnine
- naknadu
negativne
razlike
divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
- naknadu štete koja nastaje neurednim
ispunjavanjem ugovornih obaveza ili
- zbog neispunjenja obaveza na način i pod
uvjetom kako je lovozakupnik preuzeo
Ugovorom, a posljedica koje je otkaz ili raskid
Ugovora.
U skladu sa stavkom 1. ove točke,
lovozakupnik je dužan u roku od 30 dana od dana
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sklapanja Ugovora dostaviti Županiji garanciju
banke, mjenicu s avalom banke ili mjenicu s
avalom lovozakupnika u visini iznosa
financijskih sredstava od 10.130,00 kn (slovima:
deset tisuća sto trideset kuna i nula lipa) s rokom
važenja do 31. ožujka 2027. godine.
Korisnik namjenskih sredstava iz stavka
1. ove točke je davatelj lovozakupa i ne smiju se
koristiti u druge svrhe.
IX.
Naknadu negativne razlike divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
nakon isteka vremena zakupa prava lova (osim
ako je negativna razlika posljedica više sile:
epidemija, požar i dr.), davatelj lovozakupa će
naplatiti iz sredstava navedenih u točki VIII.
Ugovora, a ista su namijenjena za dovođenje
lovišta u stanje propisano lovnogospodarskom
osnovom.
U slučaju raskida Ugovora od strane
davatelja lovozakupa, osim u slučajevima iz
točke XI. Ugovora ili iz razloga koji padaju na
teret Republike Hrvatske (izmjena Zakona o
lovstvu i dr.), lovozakupnik ima pravo na povrat
uloženih, a neiskorištenih (neamortiziranih)
sredstava, koja je uložio provedbom
lovnogospodarske osnove.
U slučaju izmijenjenog stanja lovišta
zbog izgradnje javnih i šumskih prometnica,
dalekovoda, plinovoda, retencija, kanala,
otvaranja eksploatacijskih polja za korištenje
mineralnih sirovina, ograđivanja šumskih i
poljoprivrednih kultura, izgradnje športskorekreativnih sadržaja, izgradnje golf igrališta i
sličnih zahvata u prostoru lovozakupnik nema
pravo potraživati nikakvu naknadu.
Ako se površina lovišta smanji za više od
20 % lovozakupnik ima pravo na proporcionalno
smanjenje godišnje lovozakupnine ako se lovište
ne ukine i nema pravo potraživati nikakvu
naknadu.
X.
Lovozakupnik ne smije pravo lova iz
Ugovora dati u podzakup. Prijenos prava lova na
pravnog slijednika ili treću osobu dopušteno je
isključivo uz prethodnu suglasnost davatelja
lovozakupa.
XI.
Davatelj lovozakupa može i prije isteka
vremena zakupa prava lova jednostrano raskinuti
Ugovor bez otkaznog roka i bez obveze povrata
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sredstava iz točke VIII. Ugovora, u sljedećim
slučajevima:
1. ako se lovozakupnik služi pravom lova
protivno Ugovoru i uvjetima zaštite prirode ako
su određeni
2. ako se utvrdi da je propustima
lovozakupnika u provedbi lovnogospodarske
osnove, bez opravdanih razloga, umanjen fond
pojedine vrste divljači ispod biološkog
minimuma za tekuću godinu
3. ako lovozakupnik ne provodi mjere i
radnje utvrđene propisima o lovstvu
4. ako lovozakupnik ne plati godišnju
lovozakupninu u roku iz točke VI. Ugovora
5. ako lovozakupnik ne ispuni ili prestane
ispunjavati obvezu iz točke VIII. Ugovora
6. ako jedan ili više članova
lovozakupnika i osobe kojima je lovozakupnik
omogućio lov u lovištu počini radnje iz članka 96.
stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12. i 14. Zakona o lovstvu, te ako počini
radnje iz članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4.,
5., 7. i 8. Zakona o lovstvu. Zbog navedenih
razloga davatelj lovozakupa može raskinuti
Ugovor bez obzira na vođenje prekršajnog
postupka i njegov ishod
7. ako lovozakupnik ne nadoknadi bilo
koju štetu od divljači za koju je utvrđena njegova
odgovornost u izvršavanju prava lova temeljem
Ugovora
8. ako lovozakupnik pravo lova iz
Ugovora da u podzakup ili ako prenese pravo lova
na pravnog slijednika ili treću osobu bez
prethodne suglasnosti davatelja lovozakupa
9. ako dođe do promjene statusa
lovozakupnika u smislu članka 48. Zakona o
udrugama ("Narodne novine", broj: 74/14.).
XII.
Lovozakupnik može u pisanom obliku
otkazati Ugovor ne navodeći razloge, u svako
doba za sljedeću lovnu godinu, uz obvezu da
obavijest o otkazu Ugovora dostavi davatelju
lovozakupa najkasnije do 31. prosinca tekuće
godine za narednu lovnu godinu.
XIII.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora
iz točke XI. Ugovora ili otkaza Ugovora iz točke
XII. Ugovora, lovozakupnik:
- gubi pravo na financijska sredstva iz točke VIII.
Ugovora
- nema pravo na povrat uplaćene godišnje
lovozakupnine
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- nema pravo na povrat eventualnih ulaganja
- nema pravo na naknadu štete.
XIV.
Izričito ili prešutno toleriranje davatelja
lovozakupa bilo koje povrede ugovornih ili
zakonskih odredbi od strane lovozakupnika ne
povlači za sobom toleriranje davatelja
lovozakupa te ili bilo koje druge povrede
ugovornih ili zakonskih odredbi, jednako kao što
ni nekorištenje davatelja lovozakupa bilo kojim
pravnim sredstvom temeljem Ugovora ne
rezultira odricanjem davatelja lovozakupa od
prava korištenja tim ili drugim pravnim
sredstvima temeljem Ugovora.
XV.
Lovozakupnik odgovara za eventualna
potraživanja trećih osoba koja bi nastupila u
lovištu ili u svezi s obavljanjem prava lova u
lovištu, a koja su posljedica pravomoćne sudske
odluke ili druge odluke nadležnog državnog tijela
za vrijeme trajanja zakupa prava lova.
XVI.
Lovozakupnik
je dužan
donijeti
lovnogospodarsku osnovu u roku od 90 dana od
dana sklapanja Ugovora.
XVII.
Lovozakupnik je dužan ishoditi uvjete
zaštite prirode koji su u interesu očuvanja
prirodnih staništa i divlje flore i faune te zaštite
biološke raznolikosti, u skladu s posebnim
propisima i ugraditi ih u lovnogospodarsku
osnovu.
XVIII.
Odredbe Ugovora primjenjuju se s danom
1. travnja 2017. godine.
XIX.
Ugovor je sastavljen u šest istovjetnih
primjerka, za svaku stranu po tri primjerka.
XX.
U znak pristanka na prava i obveze iz
Ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno
potpisuju.
XXI.
U slučaju neizvršavanja Ugovora i
mogućih sporova proizašlih iz Ugovora utvrđuje
se stvarna nadležnost suda u Požegi.

KLASA : 323-01/17-01/6
URBROJ : 2177/1-01-17-1
Za lovozakupnika
PREDSJEDNIK DRUŠTVA
Zdenko Petrović, v.r.
Za davatelja lovozakupa
ŽUPAN
Alojz Tomašević dipl.oec., v.r.
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o
lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05., 75/09. i
14/14.) i točke 2. Odluke o produljenju ugovora o
zakupu prava lova Upravnog odjela za
gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske
županije (KLASA:UP/I 323-01/17-01/8;
URBROJ: 2177/1-06-06/5-17-2 od 16. siječnja
2017. godine), župan Alojz Tomašević (u
daljnjem tekstu: davatelj lovozakupa) s jedne
strane i Lovačko društvo "VEPAR" KAPTOL,
Vetovačka 4a, OIB: 31972242328, zastupano po
predsjedniku društva Zvonku Svobodi (u
daljnjem tekstu: lovozakupnik) s druge strane,
dana 29.03.2017. godine sklapaju

U G O V O R broj 11008
o
zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu
broj: XI/108 – "KAPTOL"
u daljnjem tekstu: Ugovor.
I.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su
zaključile Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XI/108 - "KAPTOL" (
(KLASA: 323-01/07-01/12, URBROJ: 2177-0101-07-1 od 29. ožujka 2007. godine) kojim je
uređen zakup prava lova za razdoblje od 1.
travnja 2007. godine do 31. ožujka 2017. godine.
II.
Lovozakupnik se na temelju nalaza i
mišljenja stručnih službi Požeško-slavonske
županije i Ministarstva poljoprivrede pridržavao
svih obveza po ranijem ugovoru, provodio je
mjere i radnje na koje je bio obvezan te time
stekao pravo iz članka 30. st. 4. Zakona o lovstvu
za produljenje ugovora o zakupu prava lova za
razdoblje od 10 sljedećih lovnih godina.
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III.
Davatelj lovozakupa daje, a lovozakupnik
prima u zakup zajedničko otvoreno lovište broj
XI/108 „KAPTOL“ (u daljnjem tekstu: lovište)
površine 2797 ha, ustanovljeno Odlukom
Županijske
skupštine
Požeško-slavonske
županije (Klasa: 021-02/07-06/2, Ur.broj: 217701-05/1-07-36 od 15.ožujka 2007. godine), koje
se prostire na području Požeško-slavonske
županije.
Odluka iz stavka 1. ove točke, sastavni
je dio ovoga Ugovora.
IV.
Lovozakupnik je dužan služenje pravom
lova u lovištu uskladiti s odredbama zakonskih i
podzakonskih propisa, te lovnogospodarskom
osnovom i Ugovorom.
V.
Zakup prava lova u lovištu (10 lovnih
godina) produljuje se za razdoblje od 1. travnja
2017. godine do 31. ožujka 2027. godine.
VI.
Godišnja lovozakupnina za lovnu godinu
(1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće
godine) iznosi 5.530,00 kn (slovima: pet tisuća
petsto trideset kuna i nula lipa).
Godišnja lovozakupnina iz stavka 1. ove
točke uplaćuje se dva puta godišnje i to: do 1.
ožujka 50 % godišnje lovozakupnine za iduću
lovnu godinu, a preostali iznos godišnje
lovozakupnine zaključno do 30. rujna tekuće
lovne godine, na žiro-račun Državnog proračuna
otvorenog na razini Požeško-slavonske županije:
IBAN: HR5410010051735151852 s naznakom
model: HR05 i poziv na broj: 00110086.
Lovozakupnik je dužan u roku 15 dana od
dana sklapanja Ugovora uplatiti 50% iznosa
godišnje lovozakupnine za lovnu godinu
2017./18,
a
preostali
iznos
godišnje
lovozakupnine za lovnu godinu 2017./18.
zaključno do 30. rujna 2017. godine.
Za uplaćena sredstva na ime godišnje
lovozakupnine nakon proteka rokova iz stavka 2.
i 3. ove točke obračunat će se zatezna kamata
prema važećim zakonskim propisima koji se
odnose na prikupljanje sredstava za Državni
proračun.
VII.
U lovištu je dopušteno postaviti
lovnogospodarske i lovnotehničke objekte u
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skladu s lovnogospodarskom osnovom i
propisima o prostornom uređenju.
Po isteku vremena zakupa prava lova
objekti iz stavka 1. ove točke, koji su podignuti u
lovištu, pripadaju lovištu i sastavni su dio lovišta.
VIII.
Lovozakupnik je dužan, u smislu članka
30. stavka 4., a u svezi članka 30. stavka 3.
Zakona o lovstvu za uredno izvršenje obveza
preuzetih Ugovorom, osiguravati financijska
sredstva u visini iznosa godišnje lovozakupnine.
Sredstva su namijenjena za naplatu:
- neuplaćene lovozakupnine
- naknadu
negativne
razlike
divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
- naknadu štete koja nastaje neurednim
ispunjavanjem ugovornih obaveza ili
- zbog neispunjenja obaveza na način i pod
uvjetom kako je lovozakupnik preuzeo
Ugovorom, a posljedica koje je otkaz ili raskid
Ugovora.
U skladu sa stavkom 1. ove točke,
lovozakupnik je dužan u roku od 30 dana od dana
sklapanja Ugovora dostaviti Županiji garanciju
banke, mjenicu s avalom banke ili mjenicu s
avalom lovozakupnika u visini iznosa
financijskih sredstava od 5.530,00 kn (slovima:
pet tisuća petsto trideset kuna i nula lipa). s rokom
važenja do 31. ožujka 2027. godine.
Korisnik namjenskih sredstava iz stavka
1. ove točke je davatelj lovozakupa i ne smiju se
koristiti u druge svrhe.
IX.
Naknadu negativne razlike divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
nakon isteka vremena zakupa prava lova (osim
ako je negativna razlika posljedica više sile:
epidemija, požar i dr.), davatelj lovozakupa će
naplatiti iz sredstava navedenih u točki VIII.
Ugovora, a ista su namijenjena za dovođenje
lovišta u stanje propisano lovnogospodarskom
osnovom.
U slučaju raskida Ugovora od strane
davatelja lovozakupa, osim u slučajevima iz
točke XI. Ugovora ili iz razloga koji padaju na
teret Republike Hrvatske (izmjena Zakona o
lovstvu i dr.), lovozakupnik ima pravo na povrat
uloženih, a neiskorištenih (neamortiziranih)
sredstava, koja je uložio provedbom
lovnogospodarske osnove.
U slučaju izmijenjenog stanja lovišta
zbog izgradnje javnih i šumskih prometnica,
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dalekovoda, plinovoda, retencija, kanala,
otvaranja eksploatacijskih polja za korištenje
mineralnih sirovina, ograđivanja šumskih i
poljoprivrednih kultura, izgradnje športskorekreativnih sadržaja, izgradnje golf igrališta i
sličnih zahvata u prostoru lovozakupnik nema
pravo potraživati nikakvu naknadu.
Ako se površina lovišta smanji za više od
20 % lovozakupnik ima pravo na proporcionalno
smanjenje godišnje lovozakupnine ako se lovište
ne ukine i nema pravo potraživati nikakvu
naknadu.
X.
Lovozakupnik ne smije pravo lova iz
Ugovora dati u podzakup. Prijenos prava lova na
pravnog slijednika ili treću osobu dopušteno je
isključivo uz prethodnu suglasnost davatelja
lovozakupa.
XI.
Davatelj lovozakupa može i prije isteka
vremena zakupa prava lova jednostrano raskinuti
Ugovor bez otkaznog roka i bez obveze povrata
sredstava iz točke VIII. Ugovora, u sljedećim
slučajevima:
1. ako se lovozakupnik služi pravom lova
protivno Ugovoru i uvjetima zaštite prirode ako
su određeni
2. ako se utvrdi da je propustima
lovozakupnika u provedbi lovnogospodarske
osnove, bez opravdanih razloga, umanjen fond
pojedine vrste divljači ispod biološkog
minimuma za tekuću godinu
3. ako lovozakupnik ne provodi mjere i
radnje utvrđene propisima o lovstvu
4. ako lovozakupnik ne plati godišnju
lovozakupninu u roku iz točke VI. Ugovora
5. ako lovozakupnik ne ispuni ili prestane
ispunjavati obvezu iz točke VIII. Ugovora
6. ako jedan ili više članova
lovozakupnika i osobe kojima je lovozakupnik
omogućio lov u lovištu počini radnje iz članka 96.
stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12. i 14. Zakona o lovstvu, te ako počini
radnje iz članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4.,
5., 7. i 8. Zakona o lovstvu. Zbog navedenih
razloga davatelj lovozakupa može raskinuti
Ugovor bez obzira na vođenje prekršajnog
postupka i njegov ishod
7. ako lovozakupnik ne nadoknadi bilo
koju štetu od divljači za koju je utvrđena njegova
odgovornost u izvršavanju prava lova temeljem
Ugovora

8. ako lovozakupnik pravo lova iz
Ugovora da u podzakup ili ako prenese pravo lova
na pravnog slijednika ili treću osobu bez
prethodne suglasnosti davatelja lovozakupa
9. ako dođe do promjene statusa
lovozakupnika u smislu članka 48. Zakona o
udrugama ("Narodne novine", broj: 74/14.).
XII.
Lovozakupnik može u pisanom obliku
otkazati Ugovor ne navodeći razloge, u svako
doba za sljedeću lovnu godinu, uz obvezu da
obavijest o otkazu Ugovora dostavi davatelju
lovozakupa najkasnije do 31. prosinca tekuće
godine za narednu lovnu godinu.
XIII.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora
iz točke XI. Ugovora ili otkaza Ugovora iz točke
XII. Ugovora, lovozakupnik:
- gubi pravo na financijska sredstva iz točke VIII.
Ugovora
- nema pravo na povrat uplaćene godišnje
lovozakupnine
- nema pravo na povrat eventualnih ulaganja
- nema pravo na naknadu štete.
XIV.
Izričito ili prešutno toleriranje davatelja
lovozakupa bilo koje povrede ugovornih ili
zakonskih odredbi od strane lovozakupnika ne
povlači za sobom toleriranje davatelja
lovozakupa te ili bilo koje druge povrede
ugovornih ili zakonskih odredbi, jednako kao što
ni nekorištenje davatelja lovozakupa bilo kojim
pravnim sredstvom temeljem Ugovora ne
rezultira odricanjem davatelja lovozakupa od
prava korištenja tim ili drugim pravnim
sredstvima temeljem Ugovora.
XV.
Lovozakupnik odgovara za eventualna
potraživanja trećih osoba koja bi nastupila u
lovištu ili u svezi s obavljanjem prava lova u
lovištu, a koja su posljedica pravomoćne sudske
odluke ili druge odluke nadležnog državnog tijela
za vrijeme trajanja zakupa prava lova.
XVI.
Lovozakupnik je dužan donijeti
lovnogospodarsku osnovu u roku od 90 dana od
dana sklapanja Ugovora.
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XVII.
Lovozakupnik je dužan ishoditi uvjete
zaštite prirode koji su u interesu očuvanja
prirodnih staništa i divlje flore i faune te zaštite
biološke raznolikosti, u skladu s posebnim
propisima i ugraditi ih u lovnogospodarsku
osnovu.
XVIII.
Odredbe Ugovora primjenjuju se s danom
1. travnja 2017. godine.
XIX.
Ugovor je sastavljen u šest istovjetnih
primjerka, za svaku stranu po tri primjerka.
XX.
U znak pristanka na prava i obveze iz
Ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno
potpisuju.
XXI.
U slučaju neizvršavanja Ugovora i
mogućih sporova proizašlih iz Ugovora utvrđuje
se stvarna nadležnost suda u Požegi.
KLASA : 323-01/17-01/10
URBROJ : 2177/1-01-17-1
Za lovozakupnika
PREDSJEDNIK DRUŠTVA
Zvonko Svoboda, v.r.
Za davatelja lovozakupa
ŽUPAN
Alojz Tomašević dipl.oec., v.r.
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o
lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05., 75/09. i
14/14.) i točke 2. Odluke o produljenju ugovora o
zakupu prava lova Upravnog odjela za
gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske
županije (KLASA:UP/I 323-01/17-01/16;
URBROJ: 2177/1-06-06/5-17-2 od 17. siječnja
2017. godine), župan Alojz Tomašević (u
daljnjem tekstu: davatelj lovozakupa) s jedne
strane i Lovačko društvo "VIDRA" ČAGLIN,
Sapna 66, OIB: 11759381478, zastupano po
predsjedniku društva Željku Balenu (u daljnjem
tekstu: lovozakupnik) s druge strane, dana
29.03.2017. godine sklapaju

U G O V O R broj 11016
o
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zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu
broj: XI/116 – "ČAGLIN"
u daljnjem tekstu: Ugovor.
I.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su
zaključile Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XI/116 - "ČAGLIN" (
(KLASA: 323-01/07-01/20, URBROJ: 2177-0101-07-1 od 29. ožujka 2007. godine) kojim je
uređen zakup prava lova za razdoblje od 1.
travnja 2007. godine do 31. ožujka 2017. godine.
II.
Lovozakupnik se na temelju nalaza i
mišljenja stručnih službi Požeško-slavonske
županije i Ministarstva poljoprivrede pridržavao
svih obveza po ranijem ugovoru, provodio je
mjere i radnje na koje je bio obvezan te time
stekao pravo iz članka 30. st. 4. Zakona o lovstvu
za produljenje ugovora o zakupu prava lova za
razdoblje od 10 sljedećih lovnih godina.
III.
Davatelj lovozakupa daje, a lovozakupnik
prima u zakup zajedničko otvoreno lovište broj
XI/116 „ČAGLIN“ (u daljnjem tekstu: lovište)
površine 6.069 ha, ustanovljeno Odlukom
Županijske skupštine Požeško-slavonske
županije (Klasa: 021-02/07-06/2, Ur.broj: 217701-05/1-07-44 od 15.ožujka 2007. godine), koje
se prostire na području Požeško-slavonske
županije.
Odluka iz stavka 1. ove točke, sastavni
je dio ovoga Ugovora.
IV.
Lovozakupnik je dužan služenje pravom
lova u lovištu uskladiti s odredbama zakonskih i
podzakonskih propisa, te lovnogospodarskom
osnovom i Ugovorom.
V.
Zakup prava lova u lovištu (10 lovnih
godina) produljuje se za razdoblje od 1. travnja
2017. godine do 31. ožujka 2027. godine.
VI.
Godišnja lovozakupnina za lovnu godinu
(1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće
godine) iznosi 11.140,00 kn (slovima: jedanaest
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tisuća sto četrdeset kuna i nula lipa).
Godišnja lovozakupnina iz stavka 1. ove
točke uplaćuje se dva puta godišnje i to: do 1.
ožujka 50 % godišnje lovozakupnine za iduću
lovnu godinu, a preostali iznos godišnje
lovozakupnine zaključno do 30. rujna tekuće
lovne godine, na žiro-račun Državnog proračuna
otvorenog na razini Požeško-slavonske županije:
IBAN: HR5410010051735151852 s naznakom
model: HR05 i poziv na broj: 00110167.
Lovozakupnik je dužan u roku 15 dana od
dana sklapanja Ugovora uplatiti 50% iznosa
godišnje lovozakupnine za lovnu godinu
2017./18,
a
preostali
iznos
godišnje
lovozakupnine za lovnu godinu 2017./18.
zaključno do 30. rujna 2017. godine.
Za uplaćena sredstva na ime godišnje
lovozakupnine nakon proteka rokova iz stavka 2.
i 3. ove točke obračunat će se zatezna kamata
prema važećim zakonskim propisima koji se
odnose na prikupljanje sredstava za Državni
proračun.
VII.
U lovištu je dopušteno postaviti
lovnogospodarske i lovnotehničke objekte u
skladu s lovnogospodarskom osnovom i
propisima o prostornom uređenju.
Po isteku vremena zakupa prava lova
objekti iz stavka 1. ove točke, koji su podignuti u
lovištu, pripadaju lovištu i sastavni su dio lovišta.
VIII.
Lovozakupnik je dužan, u smislu članka
30. stavka 4., a u svezi članka 30. stavka 3.
Zakona o lovstvu za uredno izvršenje obveza
preuzetih Ugovorom, osiguravati financijska
sredstva u visini iznosa godišnje lovozakupnine.
Sredstva su namijenjena za naplatu:
- neuplaćene lovozakupnine
- naknadu
negativne
razlike
divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
- naknadu štete koja nastaje neurednim
ispunjavanjem ugovornih obaveza ili
- zbog neispunjenja obaveza na način i pod
uvjetom kako je lovozakupnik preuzeo
Ugovorom, a posljedica koje je otkaz ili raskid
Ugovora.
U skladu sa stavkom 1. ove točke,
lovozakupnik je dužan u roku od 30 dana od dana
sklapanja Ugovora dostaviti Županiji garanciju
banke, mjenicu s avalom banke ili mjenicu s
avalom lovozakupnika u visini iznosa
financijskih sredstava od 11.140,00 kn (slovima:

jedanaest tisuća sto četrdeset kuna i nula lipa) s
rokom važenja do 31. ožujka 2027. godine.
Korisnik namjenskih sredstava iz stavka
1. ove točke je davatelj lovozakupa i ne smiju se
koristiti u druge svrhe.
IX.
Naknadu negativne razlike divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
nakon isteka vremena zakupa prava lova (osim
ako je negativna razlika posljedica više sile:
epidemija, požar i dr.), davatelj lovozakupa će
naplatiti iz sredstava navedenih u točki VIII.
Ugovora, a ista su namijenjena za dovođenje
lovišta u stanje propisano lovnogospodarskom
osnovom.
U slučaju raskida Ugovora od strane
davatelja lovozakupa, osim u slučajevima iz
točke XI. Ugovora ili iz razloga koji padaju na
teret Republike Hrvatske (izmjena Zakona o
lovstvu i dr.), lovozakupnik ima pravo na povrat
uloženih, a neiskorištenih (neamortiziranih)
sredstava, koja je uložio provedbom
lovnogospodarske osnove.
U slučaju izmijenjenog stanja lovišta
zbog izgradnje javnih i šumskih prometnica,
dalekovoda, plinovoda, retencija, kanala,
otvaranja eksploatacijskih polja za korištenje
mineralnih sirovina, ograđivanja šumskih i
poljoprivrednih kultura, izgradnje športskorekreativnih sadržaja, izgradnje golf igrališta i
sličnih zahvata u prostoru lovozakupnik nema
pravo potraživati nikakvu naknadu.
Ako se površina lovišta smanji za više od
20 % lovozakupnik ima pravo na proporcionalno
smanjenje godišnje lovozakupnine ako se lovište
ne ukine i nema pravo potraživati nikakvu
naknadu.
X.
Lovozakupnik ne smije pravo lova iz
Ugovora dati u podzakup. Prijenos prava lova na
pravnog slijednika ili treću osobu dopušteno je
isključivo uz prethodnu suglasnost davatelja
lovozakupa.
XI.
Davatelj lovozakupa može i prije isteka
vremena zakupa prava lova jednostrano raskinuti
Ugovor bez otkaznog roka i bez obveze povrata
sredstava iz točke VIII. Ugovora, u sljedećim
slučajevima:
1. ako se lovozakupnik služi pravom lova
protivno Ugovoru i uvjetima zaštite prirode ako
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su određeni
2. ako se utvrdi da je propustima
lovozakupnika u provedbi lovnogospodarske
osnove, bez opravdanih razloga, umanjen fond
pojedine vrste divljači ispod biološkog
minimuma za tekuću godinu
3. ako lovozakupnik ne provodi mjere i
radnje utvrđene propisima o lovstvu
4. ako lovozakupnik ne plati godišnju
lovozakupninu u roku iz točke VI. Ugovora
5. ako lovozakupnik ne ispuni ili prestane
ispunjavati obvezu iz točke VIII. Ugovora
6. ako jedan ili više članova
lovozakupnika i osobe kojima je lovozakupnik
omogućio lov u lovištu počini radnje iz članka 96.
stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12. i 14. Zakona o lovstvu, te ako počini
radnje iz članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4.,
5., 7. i 8. Zakona o lovstvu. Zbog navedenih
razloga davatelj lovozakupa može raskinuti
Ugovor bez obzira na vođenje prekršajnog
postupka i njegov ishod
7. ako lovozakupnik ne nadoknadi bilo
koju štetu od divljači za koju je utvrđena njegova
odgovornost u izvršavanju prava lova temeljem
Ugovora
8. ako lovozakupnik pravo lova iz
Ugovora da u podzakup ili ako prenese pravo lova
na pravnog slijednika ili treću osobu bez
prethodne suglasnosti davatelja lovozakupa
9. ako dođe do promjene statusa
lovozakupnika u smislu članka 48. Zakona o
udrugama ("Narodne novine", broj: 74/14.).
XII.
Lovozakupnik može u pisanom obliku
otkazati Ugovor ne navodeći razloge, u svako
doba za sljedeću lovnu godinu, uz obvezu da
obavijest o otkazu Ugovora dostavi davatelju
lovozakupa najkasnije do 31. prosinca tekuće
godine za narednu lovnu godinu.
XIII.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora
iz točke XI. Ugovora ili otkaza Ugovora iz točke
XII. Ugovora, lovozakupnik:
- gubi pravo na financijska sredstva iz točke
VIII. Ugovora
- nema pravo na povrat uplaćene godišnje
lovozakupnine
- nema pravo na povrat eventualnih ulaganja
- nema pravo na naknadu štete.

stranica 63

XIV.
Izričito ili prešutno toleriranje davatelja
lovozakupa bilo koje povrede ugovornih ili
zakonskih odredbi od strane lovozakupnika ne
povlači za sobom toleriranje davatelja
lovozakupa te ili bilo koje druge povrede
ugovornih ili zakonskih odredbi, jednako kao što
ni nekorištenje davatelja lovozakupa bilo kojim
pravnim sredstvom temeljem Ugovora ne
rezultira odricanjem davatelja lovozakupa od
prava korištenja tim ili drugim pravnim
sredstvima temeljem Ugovora.
XV.
Lovozakupnik odgovara za eventualna
potraživanja trećih osoba koja bi nastupila u
lovištu ili u svezi s obavljanjem prava lova u
lovištu, a koja su posljedica pravomoćne sudske
odluke ili druge odluke nadležnog državnog tijela
za vrijeme trajanja zakupa prava lova.
XVI.
Lovozakupnik je dužan donijeti
lovnogospodarsku osnovu u roku od 90 dana od
dana sklapanja Ugovora.
XVII.
Lovozakupnik je dužan ishoditi uvjete
zaštite prirode koji su u interesu očuvanja
prirodnih staništa i divlje flore i faune te zaštite
biološke raznolikosti, u skladu s posebnim
propisima i ugraditi ih u lovnogospodarsku
osnovu.
XVIII.
Odredbe Ugovora primjenjuju se s danom
1. travnja 2017. godine.
XIX.
Ugovor je sastavljen u šest istovjetnih
primjerka, za svaku stranu po tri primjerka.
XX.
U znak pristanka na prava i obveze iz
Ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno
potpisuju.
XXI.
U slučaju neizvršavanja Ugovora i
mogućih sporova proizašlih iz Ugovora utvrđuje
se stvarna nadležnost suda u Požegi.
KLASA : 323-01/17-01/18
URBROJ : 2177/1-01-17-1
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Za lovozakupnika
PREDSJEDNIK DRUŠTVA
Željko Balen, v.r.
Za davatelja lovozakupa
ŽUPAN
Alojz Tomašević dipl.oec., v.r.
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o
lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05., 75/09. i
14/14.) i točke 2. Odluke o produljenju ugovora o
zakupu prava lova Upravnog odjela za
gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske
županije (KLASA:UP/I 323-01/17-01/10;
URBROJ: 2177/1-06-06/5-17-2 od 16. siječnja
2017. godine), župan Alojz Tomašević (u
daljnjem tekstu: davatelj lovozakupa) s jedne
strane i Lovačko društvo "VRANOVAC"
VETOVO, Zagrebačka 1, OIB: 98636159935,
zastupano po predsjedniku društva Dariju
Gotštajnu (u daljnjem tekstu: lovozakupnik) s
druge strane, dana 29.03.2017. godine sklapaju

U G O V O R broj 11010
o
zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu
broj: XI/110 – "VETOVO"
u daljnjem tekstu: Ugovor.
I.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su
zaključile Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XI/110 - "VETOVO" (
(KLASA: 323-01/07-01/14, URBROJ: 2177-0101-07-1 od 29. ožujka 2007. godine) kojim je
uređen zakup prava lova za razdoblje od 1.
travnja 2007. godine do 31. ožujka 2017. godine.
II.
Lovozakupnik se na temelju nalaza i
mišljenja stručnih službi Požeško-slavonske
županije i Ministarstva poljoprivrede pridržavao
svih obveza po ranijem ugovoru, provodio je
mjere i radnje na koje je bio obvezan te time
stekao pravo iz članka 30. st. 4. Zakona o lovstvu
za produljenje ugovora o zakupu prava lova za
razdoblje od 10 sljedećih lovnih godina.
III.
Davatelj lovozakupa daje, a lovozakupnik
prima u zakup zajedničko otvoreno lovište broj

XI/110 „VETOVO“ (u daljnjem tekstu: lovište)
površine 3421 ha, ustanovljeno Odlukom
Županijske skupštine Požeško-slavonske
županije (Klasa: 021-02/07-06/2, Ur.broj: 217701-05/1-07-38 od 15.ožujka 2007. godine), koje
se prostire na području Požeško-slavonske
županije.
Odluka iz stavka 1. ove točke, sastavni
je dio ovoga Ugovora.
IV.
Lovozakupnik je dužan služenje pravom
lova u lovištu uskladiti s odredbama zakonskih i
podzakonskih propisa, te lovnogospodarskom
osnovom i Ugovorom.
V.
Zakup prava lova u lovištu (10 lovnih
godina) produljuje se za razdoblje od 1. travnja
2017. godine do 31. ožujka 2027. godine.
VI.
Godišnja lovozakupnina za lovnu godinu
(1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće
godine) iznosi 4.730,00 kn (slovima: četiri tisuće
sedamsto trideset kuna i nula lipa).
Godišnja lovozakupnina iz stavka 1. ove
točke uplaćuje se dva puta godišnje i to: do 1.
ožujka 50 % godišnje lovozakupnine za iduću
lovnu godinu, a preostali iznos godišnje
lovozakupnine zaključno do 30. rujna tekuće
lovne godine, na žiro-račun Državnog proračuna
otvorenog na razini Požeško-slavonske županije:
IBAN: HR5410010051735151852 s naznakom
model: HR05 i poziv na broj: 00110108.
Lovozakupnik je dužan u roku 15 dana od
dana sklapanja Ugovora uplatiti 50% iznosa
godišnje lovozakupnine za lovnu godinu
2017./18,
a
preostali
iznos
godišnje
lovozakupnine za lovnu godinu 2017./18.
zaključno do 30. rujna 2017. godine.
Za uplaćena sredstva na ime godišnje
lovozakupnine nakon proteka rokova iz stavka 2.
i 3. ove točke obračunat će se zatezna kamata
prema važećim zakonskim propisima koji se
odnose na prikupljanje sredstava za Državni
proračun.
VII.
U lovištu je dopušteno postaviti
lovnogospodarske i lovnotehničke objekte u
skladu s lovnogospodarskom osnovom i
propisima o prostornom uređenju.
Po isteku vremena zakupa prava lova
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objekti iz stavka 1. ove točke, koji su podignuti u
lovištu, pripadaju lovištu i sastavni su dio lovišta.
VIII.
Lovozakupnik je dužan, u smislu članka
30. stavka 4., a u svezi članka 30. stavka 3.
Zakona o lovstvu za uredno izvršenje obveza
preuzetih Ugovorom, osiguravati financijska
sredstva u visini iznosa godišnje lovozakupnine.
Sredstva su namijenjena za naplatu:
- neuplaćene lovozakupnine
- naknadu
negativne
razlike
divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
- naknadu štete koja nastaje neurednim
ispunjavanjem ugovornih obaveza ili
- zbog neispunjenja obaveza na način i pod
uvjetom kako je lovozakupnik preuzeo
Ugovorom, a posljedica koje je otkaz ili raskid
Ugovora.
U skladu sa stavkom 1. ove točke,
lovozakupnik je dužan u roku od 30 dana od dana
sklapanja Ugovora dostaviti Županiji garanciju
banke, mjenicu s avalom banke ili mjenicu s
avalom lovozakupnika u visini iznosa
financijskih sredstava od 4.730,00 kn (slovima:
četiri tisuće sedamsto trideset kuna i nula lipa) s
rokom važenja do 31. ožujka 2027. godine.
Korisnik namjenskih sredstava iz stavka
1. ove točke je davatelj lovozakupa i ne smiju se
koristiti u druge svrhe.
IX.
Naknadu negativne razlike divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
nakon isteka vremena zakupa prava lova (osim
ako je negativna razlika posljedica više sile:
epidemija, požar i dr.), davatelj lovozakupa će
naplatiti iz sredstava navedenih u točki VIII.
Ugovora, a ista su namijenjena za dovođenje
lovišta u stanje propisano lovnogospodarskom
osnovom.
U slučaju raskida Ugovora od strane
davatelja lovozakupa, osim u slučajevima iz
točke XI. Ugovora ili iz razloga koji padaju na
teret Republike Hrvatske (izmjena Zakona o
lovstvu i dr.), lovozakupnik ima pravo na povrat
uloženih, a neiskorištenih (neamortiziranih)
sredstava, koja je uložio provedbom
lovnogospodarske osnove.
U slučaju izmijenjenog stanja lovišta
zbog izgradnje javnih i šumskih prometnica,
dalekovoda, plinovoda, retencija, kanala,
otvaranja eksploatacijskih polja za korištenje
mineralnih sirovina, ograđivanja šumskih i
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poljoprivrednih kultura, izgradnje športskorekreativnih sadržaja, izgradnje golf igrališta i
sličnih zahvata u prostoru lovozakupnik nema
pravo potraživati nikakvu naknadu.
Ako se površina lovišta smanji za više od
20 % lovozakupnik ima pravo na proporcionalno
smanjenje godišnje lovozakupnine ako se lovište
ne ukine i nema pravo potraživati nikakvu
naknadu.
X.
Lovozakupnik ne smije pravo lova iz
Ugovora dati u podzakup. Prijenos prava lova na
pravnog slijednika ili treću osobu dopušteno je
isključivo uz prethodnu suglasnost davatelja
lovozakupa.
XI.
Davatelj lovozakupa može i prije isteka
vremena zakupa prava lova jednostrano raskinuti
Ugovor bez otkaznog roka i bez obveze povrata
sredstava iz točke VIII. Ugovora, u sljedećim
slučajevima:
1. ako se lovozakupnik služi pravom lova
protivno Ugovoru i uvjetima zaštite prirode ako
su određeni
2. ako se utvrdi da je propustima
lovozakupnika u provedbi lovnogospodarske
osnove, bez opravdanih razloga, umanjen fond
pojedine vrste divljači ispod biološkog
minimuma za tekuću godinu
3. ako lovozakupnik ne provodi mjere i
radnje utvrđene propisima o lovstvu
4. ako lovozakupnik ne plati godišnju
lovozakupninu u roku iz točke VI. Ugovora
5. ako lovozakupnik ne ispuni ili prestane
ispunjavati obvezu iz točke VIII. Ugovora
6. ako jedan ili više članova
lovozakupnika i osobe kojima je lovozakupnik
omogućio lov u lovištu počini radnje iz članka 96.
stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12. i 14. Zakona o lovstvu, te ako počini
radnje iz članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4.,
5., 7. i 8. Zakona o lovstvu. Zbog navedenih
razloga davatelj lovozakupa može raskinuti
Ugovor bez obzira na vođenje prekršajnog
postupka i njegov ishod
7. ako lovozakupnik ne nadoknadi bilo
koju štetu od divljači za koju je utvrđena njegova
odgovornost u izvršavanju prava lova temeljem
Ugovora
8. ako lovozakupnik pravo lova iz
Ugovora da u podzakup ili ako prenese pravo lova
na pravnog slijednika ili treću osobu bez
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prethodne suglasnosti davatelja lovozakupa
9. ako dođe do promjene statusa
lovozakupnika u smislu članka 48. Zakona o
udrugama ("Narodne novine", broj: 74/14.).
XII.
Lovozakupnik može u pisanom obliku
otkazati Ugovor ne navodeći razloge, u svako
doba za sljedeću lovnu godinu, uz obvezu da
obavijest o otkazu Ugovora dostavi davatelju
lovozakupa najkasnije do 31. prosinca tekuće
godine za narednu lovnu godinu.
XIII.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora
iz točke XI. Ugovora ili otkaza Ugovora iz točke
XII. Ugovora, lovozakupnik:
- gubi pravo na financijska sredstva iz točke
VIII. Ugovora
- nema pravo na povrat uplaćene godišnje
lovozakupnine
- nema pravo na povrat eventualnih ulaganja
- nema pravo na naknadu štete.
XIV.
Izričito ili prešutno toleriranje davatelja
lovozakupa bilo koje povrede ugovornih ili
zakonskih odredbi od strane lovozakupnika ne
povlači
za sobom toleriranje davatelja
lovozakupa te ili bilo koje druge povrede
ugovornih ili zakonskih odredbi, jednako kao što
ni nekorištenje davatelja lovozakupa bilo kojim
pravnim sredstvom temeljem Ugovora ne
rezultira odricanjem davatelja lovozakupa od
prava korištenja tim ili drugim pravnim
sredstvima temeljem Ugovora.
XV.
Lovozakupnik odgovara za eventualna
potraživanja trećih osoba koja bi nastupila u
lovištu ili u svezi s obavljanjem prava lova u
lovištu, a koja su posljedica pravomoćne sudske
odluke ili druge odluke nadležnog državnog tijela
za vrijeme trajanja zakupa prava lova.
XVI.
Lovozakupnik je dužan donijeti
lovnogospodarsku osnovu u roku od 90 dana od
dana sklapanja Ugovora.
XVII.
Lovozakupnik je dužan ishoditi uvjete
zaštite prirode koji su u interesu očuvanja
prirodnih staništa i divlje flore i faune te zaštite

biološke raznolikosti, u skladu s posebnim
propisima i ugraditi ih u lovnogospodarsku
osnovu.
XVIII.
Odredbe Ugovora primjenjuju se s danom
1. travnja 2017. godine.
XIX.
Ugovor je sastavljen u šest istovjetnih
primjerka, za svaku stranu po tri primjerka.
XX.
U znak pristanka na prava i obveze iz
Ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno
potpisuju.
XXI.
U slučaju neizvršavanja Ugovora i
mogućih sporova proizašlih iz Ugovora utvrđuje
se stvarna nadležnost suda u Požegi.
KLASA : 323-01/17-01/12
URBROJ : 2177/1-01-17-1
Za lovozakupnika
PREDSJEDNIK DRUŠTVA
Dario Gotštajn, v.r.
Za davatelja lovozakupa
ŽUPAN
Alojz Tomašević dipl.oec., v.r.
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o
lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05., 75/09. i
14/14.) i točke 2. Odluke o produljenju ugovora o
zakupu prava lova Upravnog odjela za
gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske
županije (KLASA:UP/I 323-01/17-01/13;
URBROJ: 2177/1-06-06/5-17-2 od 17. siječnja
2017. godine), župan Alojz Tomašević (u
daljnjem tekstu: davatelj lovozakupa) s jedne
strane i Lovačko društvo "VRAŽJAK"
SESVETE, Požeške Sesvete 38,
OIB:
52869244286, zastupano po predsjedniku
društva Slavku Grgiću (u daljnjem tekstu:
lovozakupnik) s druge strane, dana 29.03.2017.
godine sklapaju

U G O V O R broj 11013
o
zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu
broj: XI/113 – "SESVETE"
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u daljnjem tekstu: Ugovor.
I.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su
zaključile Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XI/113 - "SESVETE" (
(KLASA: 323-01/07-01/17, URBROJ: 2177-0101-07-1 od 29. ožujka 2007. godine) kojim je
uređen zakup prava lova za razdoblje od 1.
travnja 2007. godine do 31. ožujka 2017. godine.
II.
Lovozakupnik se na temelju nalaza i
mišljenja stručnih službi Požeško-slavonske
županije i Ministarstva poljoprivrede pridržavao
svih obveza po ranijem ugovoru, provodio je
mjere i radnje na koje je bio obvezan te time
stekao pravo iz članka 30. st. 4. Zakona o lovstvu
za produljenje ugovora o zakupu prava lova za
razdoblje od 10 sljedećih lovnih godina.
III.
Davatelj lovozakupa daje, a lovozakupnik
prima u zakup zajedničko otvoreno lovište broj
XI/113 „SESVETE“ (u daljnjem tekstu: lovište)
površine 3.783 ha, ustanovljeno Odlukom
Županijske
skupštine
Požeško-slavonske
županije (Klasa: 021-02/07-06/2, Ur.broj: 217701-05/1-07-41 od 15.ožujka 2007. godine), koje
se prostire na području Požeško-slavonske
županije.
Odluka iz stavka 1. ove točke, sastavni
je dio ovoga Ugovora.
IV.
Lovozakupnik je dužan služenje pravom
lova u lovištu uskladiti s odredbama zakonskih i
podzakonskih propisa, te lovnogospodarskom
osnovom i Ugovorom.
V.
Zakup prava lova u lovištu (10 lovnih
godina) produljuje se za razdoblje od 1. travnja
2017. godine do 31. ožujka 2027. godine.
VI.
Godišnja lovozakupnina za lovnu godinu
(1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće
godine) iznosi 4.770,00 kn (slovima: četiri tisuće
sedamsto sedamdeset kuna i nula lipa).
Godišnja lovozakupnina iz stavka 1. ove
točke uplaćuje se dva puta godišnje i to: do 1.
ožujka 50 % godišnje lovozakupnine za iduću
lovnu godinu, a preostali iznos godišnje
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lovozakupnine zaključno do 30. rujna tekuće
lovne godine, na žiro-račun Državnog proračuna
otvorenog na razini Požeško-slavonske županije:
IBAN: HR5410010051735151852 s naznakom
model: HR05 i poziv na broj: 00110132.
Lovozakupnik je dužan u roku 15 dana od
dana sklapanja Ugovora uplatiti 50% iznosa
godišnje lovozakupnine za lovnu godinu
2017./18,
a
preostali
iznos
godišnje
lovozakupnine za lovnu godinu 2017./18.
zaključno do 30. rujna 2017. godine.
Za uplaćena sredstva na ime godišnje
lovozakupnine nakon proteka rokova iz stavka 2.
i 3. ove točke obračunat će se zatezna kamata
prema važećim zakonskim propisima koji se
odnose na prikupljanje sredstava za Državni
proračun.
VII.
U lovištu je dopušteno postaviti
lovnogospodarske i lovnotehničke objekte u
skladu s lovnogospodarskom osnovom i
propisima o prostornom uređenju.
Po isteku vremena zakupa prava lova
objekti iz stavka 1. ove točke, koji su podignuti u
lovištu, pripadaju lovištu i sastavni su dio lovišta.
VIII.
Lovozakupnik je dužan, u smislu članka
30. stavka 4., a u svezi članka 30. stavka 3.
Zakona o lovstvu za uredno izvršenje obveza
preuzetih Ugovorom, osiguravati financijska
sredstva u visini iznosa godišnje lovozakupnine.
Sredstva su namijenjena za naplatu:
- neuplaćene lovozakupnine
- naknadu
negativne
razlike
divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
- naknadu štete koja nastaje neurednim
ispunjavanjem ugovornih obaveza ili
- zbog neispunjenja obaveza na način i pod
uvjetom kako je lovozakupnik preuzeo
Ugovorom, a posljedica koje je otkaz ili raskid
Ugovora.
U skladu sa stavkom 1. ove točke,
lovozakupnik je dužan u roku od 30 dana od dana
sklapanja Ugovora dostaviti Županiji garanciju
banke, mjenicu s avalom banke ili mjenicu s
avalom lovozakupnika u visini iznosa
financijskih sredstava od 4.770,00 kn (slovima:
četiri tisuće sedamsto sedamdesetset kuna i nula
lipa) s rokom važenja do 31. ožujka 2027. godine.
Korisnik namjenskih sredstava iz stavka
1. ove točke je davatelj lovozakupa i ne smiju se
koristiti u druge svrhe.
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IX.
Naknadu negativne razlike divljači,
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
nakon isteka vremena zakupa prava lova (osim
ako je negativna razlika posljedica više sile:
epidemija, požar i dr.), davatelj lovozakupa će
naplatiti iz sredstava navedenih u točki VIII.
Ugovora, a ista su namijenjena za dovođenje
lovišta u stanje propisano lovnogospodarskom
osnovom.
U slučaju raskida Ugovora od strane
davatelja lovozakupa, osim u slučajevima iz
točke XI. Ugovora ili iz razloga koji padaju na
teret Republike Hrvatske (izmjena Zakona o
lovstvu i dr.), lovozakupnik ima pravo na povrat
uloženih, a neiskorištenih (neamortiziranih)
sredstava, koja je uložio provedbom
lovnogospodarske osnove.
U slučaju izmijenjenog stanja lovišta
zbog izgradnje javnih i šumskih prometnica,
dalekovoda, plinovoda, retencija, kanala,
otvaranja eksploatacijskih polja za korištenje
mineralnih sirovina, ograđivanja šumskih i
poljoprivrednih kultura, izgradnje športskorekreativnih sadržaja, izgradnje golf igrališta i
sličnih zahvata u prostoru lovozakupnik nema
pravo potraživati nikakvu naknadu.
Ako se površina lovišta smanji za više od
20 % lovozakupnik ima pravo na proporcionalno
smanjenje godišnje lovozakupnine ako se lovište
ne ukine i nema pravo potraživati nikakvu
naknadu.
X.
Lovozakupnik ne smije pravo lova iz
Ugovora dati u podzakup. Prijenos prava lova na
pravnog slijednika ili treću osobu dopušteno je
isključivo uz prethodnu suglasnost davatelja
lovozakupa.
XI.
Davatelj lovozakupa može i prije isteka
vremena zakupa prava lova jednostrano raskinuti
Ugovor bez otkaznog roka i bez obveze povrata
sredstava iz točke VIII. Ugovora, u sljedećim
slučajevima:
1. ako se lovozakupnik služi pravom lova
protivno Ugovoru i uvjetima zaštite prirode ako
su određeni
2. ako se utvrdi da je propustima
lovozakupnika u provedbi lovnogospodarske
osnove, bez opravdanih razloga, umanjen fond
pojedine vrste divljači ispod biološkog
minimuma za tekuću godinu

3. ako lovozakupnik ne provodi mjere i
radnje utvrđene propisima o lovstvu
4. ako lovozakupnik ne plati godišnju
lovozakupninu u roku iz točke VI. Ugovora
5. ako lovozakupnik ne ispuni ili prestane
ispunjavati obvezu iz točke VIII. Ugovora
6. ako jedan ili više članova
lovozakupnika i osobe kojima je lovozakupnik
omogućio lov u lovištu počini radnje iz članka 96.
stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12. i 14. Zakona o lovstvu, te ako počini
radnje iz članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4.,
5., 7. i 8. Zakona o lovstvu. Zbog navedenih
razloga davatelj lovozakupa može raskinuti
Ugovor bez obzira na vođenje prekršajnog
postupka i njegov ishod
7. ako lovozakupnik ne nadoknadi bilo
koju štetu od divljači za koju je utvrđena njegova
odgovornost u izvršavanju prava lova temeljem
Ugovora
8. ako lovozakupnik pravo lova iz
Ugovora da u podzakup ili ako prenese pravo lova
na pravnog slijednika ili treću osobu bez
prethodne suglasnosti davatelja lovozakupa
9. ako dođe do promjene statusa
lovozakupnika u smislu članka 48. Zakona o
udrugama ("Narodne novine", broj: 74/14.).
XII.
Lovozakupnik može u pisanom obliku
otkazati Ugovor ne navodeći razloge, u svako
doba za sljedeću lovnu godinu, uz obvezu da
obavijest o otkazu Ugovora dostavi davatelju
lovozakupa najkasnije do 31. prosinca tekuće
godine za narednu lovnu godinu.
XIII.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora
iz točke XI. Ugovora ili otkaza Ugovora iz točke
XII. Ugovora, lovozakupnik:
- gubi pravo na financijska sredstva iz točke
VIII. Ugovora
- nema pravo na povrat uplaćene godišnje
lovozakupnine
- nema pravo na povrat eventualnih ulaganja
- nema pravo na naknadu štete.
XIV.
Izričito ili prešutno toleriranje davatelja
lovozakupa bilo koje povrede ugovornih ili
zakonskih odredbi od strane lovozakupnika ne
povlači za sobom toleriranje davatelja
lovozakupa te ili bilo koje druge povrede
ugovornih ili zakonskih odredbi, jednako kao što
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ni nekorištenje davatelja lovozakupa bilo kojim
pravnim sredstvom temeljem Ugovora ne
rezultira odricanjem davatelja lovozakupa od
prava korištenja tim ili drugim pravnim
sredstvima temeljem Ugovora.
XV.
Lovozakupnik odgovara za eventualna
potraživanja trećih osoba koja bi nastupila u
lovištu ili u svezi s obavljanjem prava lova u
lovištu, a koja su posljedica pravomoćne sudske
odluke ili druge odluke nadležnog državnog tijela
za vrijeme trajanja zakupa prava lova.
XVI.
Lovozakupnik je dužan donijeti
lovnogospodarsku osnovu u roku od 90 dana od
dana sklapanja Ugovora.
XVII.
Lovozakupnik je dužan ishoditi uvjete
zaštite prirode koji su u interesu očuvanja
prirodnih staništa i divlje flore i faune te zaštite
biološke raznolikosti, u skladu s posebnim
propisima i ugraditi ih u lovnogospodarsku
osnovu.
XVIII.
Odredbe Ugovora primjenjuju se s danom
1. travnja 2017. godine.
XIX.
Ugovor je sastavljen u šest istovjetnih
primjerka, za svaku stranu po tri primjerka.
XX.
U znak pristanka na prava i obveze iz
Ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno
potpisuju.
XXI.
U slučaju neizvršavanja Ugovora i
mogućih sporova proizašlih iz Ugovora utvrđuje
se stvarna nadležnost suda u Požegi.
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Na temelju članka 16. Statuta Požeškoslavonske županije („Požeško-slavonski službeni
glasnik“ br. 1/13) i Odluke o županijskim
nagradama („Požeško-slavonski službeni
glasnik“ br. 6/02, 4/04 i 9/16) Župan požeškoslavonski donosi:

ODLUKU
o dodjeli Povelje zahvalnosti
Požeško-slavonske županije
I.
Povelja zahvalnosti Požeško-slavonske
županije u 2017. godini dodjeljuje se
Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac.
II.
Nagrada će se dodijeliti na Svečanoj
sjednici povodom Dana Požeško-slavonske
županije.
Ova Odluka objavit će se u „Požeškoslavonskom službenom glasniku“.
Klasa: 022-01/17-01/23
Urbroj: 2177/1-01-17-1
Požega, 20. ožujka 2017. g.
ŽUPAN
Alojz Tomašević, dipl.oec., v.r.
Na temelju članka 10. Zakona o
turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog
turizma ("NN", br. 152/08), članka 42. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("NN" 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), odredaba
Pravilnika o javnoj turističkoj infrastrukturi
("NN", br. 131/09), te članka 41. Statuta Požeškoslavonske županije ("Požeško-slavonski službeni
glasnik", broj 01/2013), Župan Požeškoslavonske županije donosi

ODLUKU
KLASA : 323-01/17-01/15
URBROJ : 2177/1-01-17-1
Za lovozakupnika
PREDSJEDNIK DRUŠTVA
Slavko Grgić, v.r.
Za davatelja lovozakupa
ŽUPAN
Alojz Tomašević dipl.oec., v.r.

o ustupanju na upravljanje kulturnim
dobrom zgrade Požeško-slavonske županije
(Županijske palače) Turističkoj zajednici
Požeško-slavonske županije
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se na upravljanje
kulturno dobro zgrade Požeško-slavonske
županije (u daljnjem tekstu: Županijska palača)
na kućnom broju 7 u Požegi, odnosno upravljanje
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njenim materijalnim i nematerijalnim sadržajima
koji izravno ili neizravno utječu na razvoj turizma
i turističke ponude Požeško-slavonske županije,
a odnosi se na:
- prostor Velike vijećnice,
- prostor Male vijećnice,
- prostor vinskog podruma,
- s njima povezanih sadržaja.
Pravo navedenog upravljanja daje se
Turističkoj
zajednici
Požeško-slavonske
županije (u daljnjem tekstu: Turistička zajednica)
na neodređeno razdoblje.
Članak 2.
Pravo upravljanja obuhvaća pravo
korištenja prostora Županijske palače od strane
posjetitelja, pravo eventualnog postavljanja
kontrolnih i naplatnih punktova, pravo uvođenja i
naplate ulaznica posjetiteljima itd.
Korištenje navedenih prostora i sadržaja
Županijske palače mora se organizirati na način
da se istodobno ne onemogući njezino korištenje
za druge redovite i uobičajene namjene.
Članak 3.
Turistička zajednica obvezuje se o
rezultatima upravljanja kulturnim dobrom
Županijske palače izvijestiti Župana Požeškoslavonske županije najkasnije do kraja svake
kalendarske godine.
Pored obveze redovitog izvješćivanja,
Turistička zajednica dužna je dostaviti izvješće
uvijek kada to zatraži Župan Požeško-slavonske
županije, odnosno drugo nadležno tijelo.
Članak 4.
Turistička zajednica dužna je bez naknade
upravljati navedenim prostorima i sadržajima
koji su predmet ove Odluke pažnjom dobrog
gospodara, te, u skladu s dosadašnjim znanjem i
iskustvom, iste činiti dostupnima javnosti pod
jednakim uvjetima, posebno uvažavajući prava i
potrebe lokalnog stanovništva.
Članak 5.
Turistička zajednica će upravljanje
predmetnim prostorom i sadržajima urediti
internima aktima koji se prije stupanja na snagu
moraju dostaviti Županu na suglasnost.
Požeško-slavonska županija i Turistička
zajednica Požeško-slavonske županije na temelju
ove Odluke mogu sklopiti poseban ugovor o
upravljanju kojim se jasno utvrđuju prava i
obveze, sukladno odredbama propisa koji
reguliraju obvezne odnose.

Članak 6.
Sredstva ostvarena od upravljanja
predmetnim prostorom i sadržajima Županijske
palače Turistička zajednica će koristiti za potrebe
organiziranja poslova upravljanja.
Ukoliko Turistička zajednica ostvari dobit od
obavljanja predmetnih poslova, istu je dužna
uložiti za iste namjene, odnosno na razvoj
turizma i turističke ponude Požeško-slavonske
županije.
Članak 7.
Ova Odluka bit će objavljena u "Požeškoslavonskom službenom glasniku".
Klasa: 022-01/17-01/25
Urbroj: 2177/1-01-17-1
Požega, 10. travnja 2017. godine
ŽUPAN
Alojz Tomašević, dipl.oec. , v.r.
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN
87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12., 16/12,
86/12, 94/13 , 152/14 i 07/17) i članka 41.
Statuta Požeško-slavonske županije (Požeškoslavonski službeni glasnik br. 01/13 ), Župan
Požeško-slavonske županije donosi,

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju
člana Domskog odbora
Đačkog doma Požega
I.
Stjepan Vukušić i Irena Čavec kao
predstavnici
osnivača Požeško-slavonske
županije, razrješuju se dužnosti člana Domskog
odbora Đačkog doma u Požegi,.
II.
Mislav Boić, Dalibor Tomljanović i
Radoslav Vukoja imenuju se
članovima
Domskog odbora Đačkog doma u Požegi, kao
predstavnici
osnivača
Požeško-slavonske
županije.
III.
Mandat navedenih članova teče od 12.
travnja 2017.
IV.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja
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stavlja se izvan snage Rješenje KLASA: 02102/13-03/03,URBROJ:2177/1-05-05/1-13-45 od
21. ožujka 2013.(Požeško-slavonski službeni
glasnik 1/13.)
V.
Ovo rješenje objavit će se u „Požeškoslavonskom Službenom glasniku“
ŽUPAN
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Klasa: 602-03/17-01/46
Urbroj: 2177/1-07-07/4-17-2
Požega, 5.travnja 2017. godine
ŽUPAN
Alojz Tomašević, dipl. oec., v.r.
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN
87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12.,16/12, i
86/12) i članka 41. Statuta Požeško-slavonske
županije (Požeško-slavonski službeni glasnik br.
01/13 ), Župan Požeško-slavonske županije
donosi,

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju
članova Školskog odbora
Ekonomske škole Požega
I.
Antun Petrić, Melita Tancoš Šostar i
Slavko Matijević, razrješuju se dužnosti člana
Školskog odbora Ekonomske škole Požega ,
ispred osnivača Požeško-slavonske županije s
danom 27. ožujka 2017godine.
II.
Antun Petrić, Melita Tancoš Šostar i
Slavko Matijević, imenuju se članovima
Školskog odbora Ekonomske škole Požega,
ispred osnivača Požeško-slavonske županije s
danom 28. ožujka 2017.godine.
III.
Mandat imenovanih traje četiri godine, a
počinje teći od dana imenovanja.
IV.
Ovo rješenje objavit će se u „Požeškoslavonskom Službenom glasniku“
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ŽUPAN
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Klasa: 602-03/17-01/8
Urbroj: 2177/1-07-07/5-17-2
Požega, 21.ožujka 2017. godine
ŽUPAN
Alojz Tomašević, dipl. oec.,v.r.
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN
87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12.,
16/12,86/12, 94/13,152/14 i 07/17) i članka 41.
Statuta Požeško-slavonske županije (Požeškoslavonski službeni glasnik br. 01/13 ), Župan
Požeško-slavonske županije donosi,

RJEŠENJE
o imenovanju
članova Školskog odbora
Obrtničke škole Požega
I.
U Školskom odboru Obrtničke škole
mandat članova Ivana Bulića, Mate Marinovića
i Zvonka Jelušića predstavnika
Požeškoslavonske županije kao osnivača, istječe 2.
travnja 2017.
II.
Ivan Bulić, Mato Marinović i Zvonko
Jelušić – predstavnici
Požeško-slavonske
županije. kao osnivača, imenuju se u Školski
odbor Obrtničke škole Požega na novi mandat
od četiri godine.
III.
Mandat navedenih članova teče od 3.
travnja 2017.
IV.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja
stavlja se izvan snage Rješenje KLASA: 02102/13-03/03,URBROJ:2177/1-05-05/1-13-43 od
21. ožujka 2013.(Požeško-slavonski službeni
glasnik 1/13.)
V.
Ovo rješenje objavit će se u „Požeškoslavonskom Službenom glasniku“.
ŽUPAN
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
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Klasa: 602-03/17-01/44
Urbroj: 2177/1-01-17-3
Požega, 31. ožujka 2017. godine
ŽUPAN
Alojz Tomašević, dipl. oec.,v.r.
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,
5/12.,16/12,86/12, 94/13,152/14 i 07/17) i članka
41. Statuta Požeško-slavonske županije
(Požeško-slavonski službeni glasnik br. 01/13 ),
Župan Požeško-slavonske županije donosi,

RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora
Poljoprivredno-prehrambene škole Požega
I.
U Školskom odboru Poljoprivredno –
prehrambene škole mandat članova Darka
Puljašića, Zdravka Mandića i Ivane Ivanike –
predstavnika Požeško-slavonske županije kao
osnivača, istječe 3. travnja 2017.
II.
Darko Puljašić, Zdravko Mandić i Ivana
Ivanika – predstavnici
Požeško-slavonske
županije. kao osnivača, imenuju se u Školski
odbor Poljoprivredno – prehrambene škole
Požega na novi mandat od četiri godine.
.
III.
Mandat navedenih članova teče od 4.
travnja 2017.
IV.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja
stavlja se izvan snage Rješenje KLASA: 02102/13-03/03,URBROJ:2177/1-05-05/1-13-39 od
21. ožujka 2013.(Požeško-slavonski službeni
glasnik 1/13.)
V.
Ovo rješenje objavit će se u „Požeškoslavonskom Službenom glasniku“.
ŽUPAN
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Klasa: 602-03/17-01/45
Urbroj: 2177/1-01-17-2
Požega, 30. ožujka 2017. godine

ŽUPAN
Alojz Tomašević, dipl. oec., v.r.
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN
87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12.,
16/12,86/12, 94/13 , 152/14 i 07/17) i članka 41.
Statuta Požeško-slavonske županije (Požeškoslavonski službeni glasnik br. 01/13 ), Župan
Požeško-slavonske županije donosi,

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju
Školskog odbora
Glazbene škole Požega
I.
Vlado Soldo, kao predstavnik osnivača
Požeško-slavonske županije, razrješuje se, na
vlastiti zahtjev, dužnosti člana Školskog odbora
Glazbene škole u Požegi,
II.
Marijana Matijević imenuje se članicom
Školskog odbora Glazbene škole u Požegi, kao
predstavnica
osnivača Požeško-slavonske
županije.
III.
Mandat članice Marijane Matijević teče
od 11. travnja 2017.
IV.
Ovo rješenje objavit će se u „Požeškoslavonskom Službenom glasniku“
V.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja
stavlja se izvan snage Rješenje KLASA: 60203/17-01/9 URBROJ:2177/1-07-07/5-17-2 od
14. veljače 2017.
ŽUPAN
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Klasa: 602-03/17-01/43
Urbroj: 2177/1-07-07/4-17-2
Požega, 11.travnja 2017. godine
ŽUPAN
Alojz Tomašević, dipl. oec.v.r.
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN
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87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12.,
16/12,86/12, 94/13,152/14 i 07/17) i članka 41.
Statuta Požeško-slavonske županije (Požeškoslavonski službeni glasnik br. 01/13 ), Župan
Požeško-slavonske županije donosi,

RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora
Tehničke škole Požega
I.
Školskom odboru Tehničke škole
mandat članova Josipa Tomana, Stjepana
Blažičevića i Nikole Veića – predstavnika
Požeško-slavonske županije
kao osnivača,
istječe 26. travnja 2017.
U

II.
Josip Toman, Stjepan Blažičević i Nikola
Veić – predstavnici
Požeško-slavonske
županije. kao osnivača, imenuju se u Školski
odbor Tehničke škole Požega na novi mandat
od četiri godine.
.
III.
Mandat navedenih članova teče od 27.
travnja 2017.
IV.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja
stavlja se izvan snage Rješenje KLASA: 02102/13-03/03,URBROJ:2177/1-05-05/1-13-42 od
21. ožujka 2013.( Požeško-slavonski službeni
glasnik 1/13.)
V.
Ovo rješenje objavit će se u „Požeškoslavonskom Službenom glasniku“.
ŽUPAN
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Klasa: 602-03/17-01/40
Urbroj: 2177/1-01-17-2
Požega, 30. ožujka 2017. godine
ŽUPAN
Alojz Tomašević, dipl. oec., v.r.
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