
 Na temelju članka 29. stavak 8. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj 140/05) te 

članka 21. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske 

županije“, broj 11/01, 7/03, 2/06 i 11/06), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na  

21. sjednici, održanoj 17. srpnja 2007., donijela je  

 

 

 

ODLUKU 

o postupku i uvjetima javnog natječaja za zakup ustanovljenih zajedničkih lovišta na 

području Splitsko-dalmatinske županije 

 

 

 

 

 I. OPĆE ODREDBE 

  

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom propisuju se postupak i uvjeti javnog natječaja, kriteriji vrednovanja 

ponuda za davanje zajedničkih lovišta u zakup te vrijeme za sklapanje ugovora o zakupu 

zajedničkih lovišta na području Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu: zajednička 

lovišta). 

 

Članak 2. 

 

 Zajednička lovišta daju se u zakup na 10 (deset) lovnih godina, na temelju javnog 

natječaja. Javni natječaj za zakup zajedničkih lovišta objavljuje se u dnevnom tisku. 

 

 II POSTUPAK I UVJETI NADMETANJA 

 

Članak 3. 

 

 Postupak javnog natječaja provodi Komisija za provedbu javnog natječaja za dodjelu u 

zakup ustanovljenih zajedničkih lovišta na području Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem 

tekstu: Komisija) koju imenuje Županijska skupština. 

 Komisija iz stavka 1. ovog članka sukladno odredbama ove Odluke i Zakona o lovstvu 

objavit će javno nadmetanje za zakup zajedničkih lovišta u dnevnom tisku. 

 Objava iz stavka 2. ovog članka sadrži: 

1. oznaku (naziv) lovišta, 

2. površinu lovišta, 

3. početnu cijenu godišnje lovozakupnine, 

4. rok zakupa, 

5. vrijeme i mjesto otvaranja ponuda i 

6. uvjete za sudjelovanje u natječaju. 
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Članak 4. 

 

 Početna cijena lovozakupnine određuje se u visini vrijednosti od 50% odstrjela divljači u 

desetoj godini lovnogospodarske osnove, obračunate po cjeniku. 

 Iznimno od navedenog u gornjem stavku, u slučajevima kad nema lovnogospodarske 

osnove, početna cijena lovozakupnine određuje se u visini vrijednosti od 50% odstrjela divljači, 

planiranog prema broju divljači iz Odluke o ustanovljenju lovišta, obračunate po cjeniku. 

 

Članak 5. 

 

 Ponuditelj za zakup zajedničkih lovišta može biti pravna ili fizička osoba sa sjedištem na 

području Republike Hrvatske.  

 Za zajedničko lovište ne može se nadmetati osoba koja je kažnjavana za kazneno djelo 

nezakonitog lova ili za prekršaj iz članka 96. ili 99. Zakona o lovstvu dok traje sigurnosna mjera, 

odnosno dok ne nastupi rehabilitacija po sili zakona. 

  

Članak 6. 

 

 Jamčevina koju polaže ponuditelj na natječaju iznosi 50% od početne cijene 

lovozakupnine. 

Dokazi o ispunjavanju uvjeta koje ponuditelj mora ispunjavati da bi stekao pravo 

sudjelovanja na javnom natječaju, određuju se temeljem članka 29. točka 1. i 2. Zakona o 

lovstvu.  

 

Članak 7. 

 

 Na javnom natječaju može sudjelovati samo jedan predstavnik ponuditelja sa 

odgovarajućim ovjerenim ovlaštenjem u pisanom obliku. 

 

 

Članak 8. 

 

 Najpovoljnija ponuda je ona kojom je ponuđena najviša lovozakupnina. 

 Ako dva ili više ponuditelja ponude istu lovozakupninu, smatrat će se povoljnijom ponuda 

ponuditelja koji ima sjedište na području jedinice lokalne samouprave na kojoj se nalazi veći dio 

lovišta. 

Komisija ima pravo bez obrazloženja ne prihvatiti niti jednu ponudu. 

 

III UGOVARANJE ZAKUPA 

 

Članak 9. 

 

 Komisija  daje Županijskoj skupštini prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za 

zakup lovišta. 

 Odluku o davanju lovišta u zakup donosi Županijska skupština. 
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Članak 10. 

 

 S ponuditeljem čija ponuda je prihvaćena u javnom natječaju, župan će u roku od 15 dana 

od dana stupanja na snagu Odluke o davanja lovišta u zakup, sklopiti ugovor o zakupu 

zajedničkog lovišta. 

 Ako ponuditelj u roku iz stavka 1. ovog članka ne potpiše ugovor svojom krivnjom, 

smatrat će se da odustaje od zakupa, a uplaćena jamčevina se ne vraća. 

 Ponuditeljima koji nisu uspjeli na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od 

dana stupanja na snagu Odluke iz članka 9. stavak 2. ove Odluke.  

 

Članak 11. 

 

 Lovozakupnik je obvezan platiti  lovozakupninu u  skladu sa člankom 31. Zakona o 

lovstvu. 

 

IV OSTALE ODREDBE 

  

Članak 12. 

 

 U slučaju da su na javni natječaj za zajedničko lovište nije nitko prijavio ili isto po 

javnom natječaju ne bude dano u zakup, javni natječaj će se ponoviti najkasnije u roku od 60 

dana od dana prvog javnog natječaja, a početna cijena ne može biti niža od iznosa dobivenog 

množenjem prosječne cijene lovozakupnine u Splitsko-dalmatinskoj županiji i broja hektara 

zajedničkog lovišta. 

 Ako zajedničko lovište niti na ponovljenom natječaju ne bude dano u zakup, Upravni 

odjel za gospodarstvo, razvitak i obnovu ovlastiti će pravnu, odnosno fizičku osobu, da u lovištu 

provodi mjere uzgoja i zaštite divljači. 

             Komisija može po vlastitoj procjeni provoditi i daljnje natječaje, sve dok zakupac ne 

bude izabran. 

Članak 13. 

 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o postupku i uvjetima 

nadmetanja za zakup ustanovljenih zajedničkih lovišta na području Županije Splitsko-

dalmatinske („Službeni glasnik Županije Splitsko-dalmatinske“, broj 8/96). 

 

Članak 14. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u „Službenom 

glasniku Splitsko-dalmatinske županije“. 

 

Klasa: 021-04/07-02/167 

Urbroj: 2181/1-01-07-01 

Split, 17. srpnja 2007. 

                                                                                                  PREDSJEDNIK 

                                                                                        ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

                                                                                              Živko Nenadić, v.r. 


