
 Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na temelju članka 30. stavka 4. 

Zakona o lovstvu ("Narodne novine", broj 140/05), članka 21. Statuta Splitsko-dalmatinske 

županije(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/01,7/03, 2/06 i 11/06) i 

zahtjeva Lovačkog društva "Sinj", Sinj – lovozakupnika u zajedničkom lovištu broj: 

XVII/122 – "Sinj" na 17. sjednici Županijske skupštine, održane 29. siječnja 2007. godine, 

donosi   

 

 
O D L U K U  

o produljenju ugovora o zakupu prava lova 

 

 1. Lovačkom društvu "Sinj" iz Sinja, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova  u 

zajedničkom lovištu broj:XVII/22 – "Sinj", novi broj: XVII/122 – "Sinj"  (Klasa UP-I-323-

03/97-01/20, Ur.broj: 2181-01/1-97-2-BL-MNJ od 16. prosinca1997. godine) za razdoblje od 

1. travnja 2007. do 31. ožujka 2017. godine. 

 

 2. Župan Splitsko-dalmatinske županije i lovačko društvo "Sinj", Sinj u skladu s 

člankom 30. stavkom 1. Zakona o lovstvu i ovom Odlukom, sklopit će ugovor o zakupu 

zajedničkog lovišta iz točke 1. ove Odluke u pisanom obliku. 

 

 3. Lovačko društvo "Sinj", Sinj dužno je, u roku 90 dana od dana sklapanja ugovora o 

zakupu prava lova, donijeti lovnogospodarsku osnovu za lovište iz točke 1. ove Odluke uz 

odobrenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva. 

 

 4. Lovačko društvo "Sinj" ,Sinj dužno je, u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora o 

zakupu prava lova, dostaviti ovoj Županiji - Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i 

obnovu, garanciju banke ili mjenicu s avalom svoje banke u iznosu izlicitirane godišnje 

lovozakupnine. 

 

 5. Ukoliko lovačko društvo "Sinj", Sinj odustane od zakupa, ne pristupi sklapanju 

ugovora, ne donese lovnogospodarsku osnovu, odnosno ne dostavi garanciju banke ili 

avaliranu mjenicu, za predmetno lovište objavit će se ponovni javni natječaj za davanje u 

zakup. 

 

 

O b r a z l o ž e n j e  

 

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o lovstvu, Županijska skupština Splitsko-

dalmatinske županije ovlaštena je, da na zahtjev lovozakupnika u zajedničkom lovištu kojem 

ističe ugovor o zakupu prava lova, produlji ugovor za isto razdoblje koje je tim ugovorom 

bilo utvrđeno, ako se lovozakupnik služio pravom lova sukladno tome ugovoru i provodio 

mjere i radnje propisane Zakonom o lovstvu, uz prethodnu suglasnost Ministarstva 

poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva na podneseni zahtjev.  

 

Lovačko društvo "Sinj" Sinj podnijelo je 30. lipnja 2006. godine pisani zahtjev kojim 

je zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj: XVII/122 – "SINJ", 

koji ističe 31. ožujka 2007. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2007. do 31. ožujka 

2017. godine, pod istim uvjetima pod kojima je bio sklopljen dosadašnji ugovor. 

 



Uvidom u računovodstvenu evidenciju Splitsko-dalmatinske županije - Upravi odjel 

za gospodarstvo, razvitak i obnovu i uz pribavljenu prethodnu suglasnost (Klasa: 323-01/06-

01/1943, Ur. broj:525-13-06-15 od 6. prosinca 2006 godine) Ministarstva na podneseni 

zahtjev, utvrđeno je da se lovozakupnik u dosadašnjem razdoblju važenja ugovora o zakupu 

prava lova, istim koristio u skladu s odredbama Zakona o lovstvu kao i sklopljenog ugovora.  

 

 

 

Slijedom navedenog valjalo je riješiti kao u izreci. 

 

 

U p u t a  o  p r a v n o m  l i j e k u : 

 

Protiv ove Odluke nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom 

kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ove Odluke. 

 

KLASA: 021-04/07-02/16 

URBROJ: 2181/1-01-07-01  

Split,  29. siječnja 2007.  

 

                                   POTPREDSJEDNIK 

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

 

Tonći Smoje, v.r. 

 


