
 
Na temelju članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5.  Zakona o lovstvu  ("Narodne novine", 
broj: 140/05, 75/09 i 14/14) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik 
Međimurske županije“ broj  26/10,3/14, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14), povodom zahtjeva 
Lovačkog društva "Jarebica“  Kotoriba,  lovozakupnika u zajedničkom otvorenom lovištu broj: 
XX/101 -„KOTORIBA“, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede (Klasa: 323-01/15-
02/157 URBROJ: 525-11/0898-15-2 od 23.09.2015. godine), Skupština Međimurske županije na 
___. sjednici, održanoj ____________2016. godine donijela je  
 
 

 
O D L U K U 

o produljenju ugovora o zakupu prava lova  
u zajedničkom otvorenom lovištu broj XX/101 –„KOTORIBA“ 

 
 
1. Lovozakupniku lovačkom društvu  „Jarebica“  Kotoriba  produljuje se Ugovor broj 20001 o 
zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/101 -„KOTORIBA“ (KLASA: 323-
01/05-02/15, URBROJ: 2109/1-01-05-3 od 31. listopada 2005. godine) izmijenjenog i dopunjenog 
Aneksom ugovora  (KLASA: 323-01/05-02/15,  URBROJ: 2109/1-01-06-4 od 9. lipnja 2006. 
godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine. 
 
2. Međimurska županija i lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke, sukladno članku 30.  stavku 1. 
Zakona o lovstvu i ovoj Odluci, sklopit će ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom 
lovištu iz točke 1. ove Odluke u pisanom obliku, nakon dobivenog pozitivnog mišljenja o pravnoj 
valjanosti predmetnog ugovora od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. 
 
3. Godišnja lovozakupnina za zajedničko otvoreno lovište iz točke 1. ove Odluke odredit će se 
sukladno članku 29. stavak 4. Zakona o lovstvu. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u 
roku 15 dana od dana sklapanja ugovora iz točke 2. ove Odluke uplatiti 50% iznosa godišnje 
lovozakupnine za lovnu godinu 2016/17., a preostali iznos godišnje lovozakupnine za lovnu 
godinu 2016/17. zaključno do 30. rujna 2016. godine. 
 
4. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora iz 
točke 2. ove Odluke dostaviti Međimurskoj županiji garanciju banke u iznosu godišnje 
lovozakupnine. 
 
5. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u roku 90 dana od dana sklapanja Ugovora iz 
točke 2. ove Odluke, donijeti lovnogospodarsku osnovu za predmetno lovište. 
 
6. Ako lovozakupnik odustane od zakupa prava lova i ne pristupi sklapanju ugovora iz točke 2. 
ove Odluke ili ako Državno odvjetništvo Republike Hrvatske da negativno mišljenje na nacrt 
ugovora iz točke 2. ove Odluke, ova Odluka će se ukinuti i objavit će se javni natječaj za davanje 
u zakup predmetnog lovišta, sukladno uvjetima natječaja prema Odluci Skupštine Međimurske 
županije o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za zakup 
zajedničkih lovišta na području Međimurske županije. 
 
7. Ako lovozakupnik ne uplati godišnju lovozakupninu, ne dostavi garanciju banke ili ne donese 
lovnogospodarsku osnovu, Međimurska županija će raskinuti ugovor iz točke 2. ove Odluke bez 
otkaznog roka i objaviti javni natječaj za davanje u zakup predmetnog lovišta, na način i pod 
uvjetima određenima Zakonom o lovstvu. 
 
8. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske 
županije“.  
 
 

 



 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

  
Na temelju članka 30. Zakona o lovstvu, Skupština Međimurske 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, te ako u 
proteklom razdoblju nisu podneseni optužni prijedlozi za prekršaje iz članka 96. stavka 1. točke 
1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 13,. 14., članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i članka 98. 
stavka 1. točke 6., 7., 10., 11., 12., 13. Zakona.  Ugovor se može produžiti  uz prethodnu 
suglasnost Ministarstva poljoprivrede na podneseni zahtjev.  
 
Članak 30. stavak 5. propisuje kako se zahtjev za produljenje Ugovora podnosi Županiji najranije 
u zadnjoj lovnoj godini, a najkasnije 120 dana prije isteka Ugovora. Odluku o produljenju Ugovora 
donosi nadležno tijelo. Zadnja lovna godina teče od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine. 
 
Lovačko društvo „Jarebica“ Kotoriba, podnijelo je u zakonskom roku pisani zahtjev za produljenje 
ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/101 -„KOTORIBA“, za 
koji je dobivena prethodna suglasnost Ministarstva poljoprivrede (Klasa: 323-01/15-02/157 
URBROJ: 525-11/0898-15-2 od 23.09.2015. godine). 
 
Uvidom u računovodstvenu evidenciju Međimurske županije - Upravni odjel za poslove župana i 
temeljem prethodne suglasnosti  Ministarstva poljoprivrede na podneseni zahtjev, utvrđeno je da 
je lovozakupnik podnio zahtjev u propisanom roku te da je u dosadašnjem razdoblju važenja 
Ugovora o zakupu prava lova provodio mjere i radnje propisane Ugovorom i Zakonom. 
 
Slijedom navedenoga riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
 
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 mjesno 
nadležnog upravnog suda u roku 30 dana od dana primitka ove Odluke. 
 
 
 
 
KLASA. 
URBROJ: 
Čakovec,  
 
                                          PREDSJEDNIK: 
        Mladen Novak, dipl.ing. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5.  Zakona o lovstvu  ("Narodne novine", 
broj: 140/05., 75/09. i 14/14.) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik 
Međimurske županije“ broj  26/10,3/14, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14), povodom zahtjeva 
Lovačkog društva "Fazan“ Draškovec,  lovozakupnika u zajedničkom otvorenom lovištu broj: 
XX/103 –„DRAŠKOVEC“, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede (Klasa: 323-01/15-
02/157 URBROJ: 525-11/0898-15-2 od 23.09.2015. godine), Skupština Međimurske županije na 
__. sjednici, održanoj __________2016. godine donijela je 
 
 

 
O D L U K U 

o produljenju ugovora o zakupu prava lova 
u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/103 –„DRAŠKOVEC“ 

 
 

 
1. Lovozakupniku lovačkom društvu  „Fazan“ Draškovec produljuje se Ugovor broj 20003 o 
zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/103 –„DRAŠKOVEC“ (KLASA: 323-
01/05-02/20, URBROJ: 2109/1-01-05-3 od 31. listopada 2005. godine) izmijenjenog i dopunjenog 
Aneksom ugovora  (KLASA: 323-01/05-02/20,  URBROJ: 2109/1-01-06-4 od 9. lipnja 2006. 
godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine. 
 
2. Međimurska županija i lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke, sukladno članku 30.  stavku 1. 
Zakona o lovstvu i ovoj Odluci, sklopit će ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom 
lovištu iz točke 1. ove Odluke u pisanom obliku, nakon dobivenog pozitivnog mišljenja o pravnoj 
valjanosti predmetnog ugovora od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. 
 
3. Godišnja lovozakupnina za zajedničko otvoreno lovište iz točke 1. ove Odluke odredit će se 
sukladno članku 29. stavak 4. Zakona o lovstvu.  Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u 
roku 15 dana od dana sklapanja ugovora iz točke 2. ove Odluke uplatiti 50% iznosa godišnje 
lovozakupnine za lovnu godinu 2016/17., a preostali iznos godišnje lovozakupnine za lovnu 
godinu 2016/17. zaključno do 30. rujna 2016. godine. 
 
4. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora iz 
točke 2. ove Odluke dostaviti Međimurskoj županiji garanciju banke u iznosu godišnje 
lovozakupnine. 
 
5. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u roku 90 dana od dana sklapanja Ugovora iz 
točke 2. ove Odluke, donijeti lovnogospodarsku osnovu za predmetno lovište. 
6. Ako lovozakupnik odustane od zakupa prava lova i ne pristupi sklapanju ugovora iz točke 2. 
ove Odluke ili ako Državno odvjetništvo Republike Hrvatske da negativno mišljenje na nacrt 
ugovora iz točke 2. ove Odluke, ova Odluka će se ukinuti i objavit će se javni natječaj za davanje 
u zakup predmetnog lovišta, sukladno uvjetima natječaja prema Odluci Skupštine Međimurske 
županije o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za zakup 
zajedničkih lovišta na području Međimurske županije. 
 
7. Ako lovozakupnik ne uplati godišnju lovozakupninu, ne dostavi garanciju banke ili ne donese 
lovnogospodarsku osnovu, Međimurska županija će raskinuti ugovor iz točke 2. ove Odluke bez 
otkaznog roka i objaviti javni natječaj za davanje u zakup predmetnog lovišta, na način i pod 
uvjetima određenima Zakonom o lovstvu. 
 
8. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske 
županije“.  
 
 
 
 



 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

  
Na temelju članka 30. Zakona o lovstvu, Skupština Međimurske 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, te ako u 
proteklom razdoblju nisu podneseni optužni prijedlozi za prekršaje iz članka 96. stavka 1. točke 
1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 13,. 14., članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i članka 98. 
stavka 1. točke 6., 7., 10., 11., 12., 13. Zakona.  Ugovor se može produžiti  uz prethodnu 
suglasnost Ministarstva poljoprivrede na podneseni zahtjev.  
 
Članak 30. stavak 5. propisuje kako se zahtjev za produljenje Ugovora podnosi Županiji najranije 
u zadnjoj lovnoj godini, a najkasnije 120 dana prije isteka Ugovora. Odluku o produljenju Ugovora 
donosi nadležno tijelo. Zadnja lovna godina teče od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine. 
 
Lovačko društvo „Fazan“ Draškovec, podnijelo je u zakonskom roku pisani zahtjev za produljenje 
ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/103 –„DRAŠKOVEC“, za 
koji je dobivena prethodna suglasnost Ministarstva poljoprivrede (Klasa: 323-01/15-02/157 
URBROJ: 525-11/0898-15-2 od 23.09.2015. godine). 
 
Uvidom u računovodstvenu evidenciju Međimurske županije - Upravni odjel za poslove župana i 
temeljem prethodne suglasnosti  Ministarstva poljoprivrede na podneseni zahtjev, utvrđeno je da 
je lovozakupnik podnio zahtjev u propisanom roku te da je u dosadašnjem razdoblju važenja 
Ugovora o zakupu prava lova provodio mjere i radnje propisane Ugovorom i Zakonom. 
 
Slijedom navedenoga riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
 
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 mjesno 
nadležnog upravnog suda u roku 30 dana od dana primitka ove Odluke. 
 
 
 
 
KLASA. 
URBROJ: 
Čakovec,  
 
                                                   PREDSJEDNIK: 
                 Mladen Novak, dipl.ing. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5.  Zakona o lovstvu  ("Narodne novine", 
broj: 140/05., 75/09. i 14/14.) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik 
Međimurske županije“ broj  26/10,3/14, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14), povodom zahtjeva 
Lovačkog društva "Srnjak“ Donji Kraljevec-Goričan, lovozakupnika u zajedničkom otvorenom 
lovištu broj: XX/104 –„GORIČAN“, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede (Klasa: 
323-01/15-02/157 URBROJ: 525-11/0898-15-2 od 23.09.2015. godine), Skupština Međimurske 
županije na ___. sjednici,  održanoj _________2016. godine donijela je  
 
 

 
O D L U K U 

o produljenju ugovora o zakupu prava lova 
u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/104 –„GORIČAN“ 

 
 

 
1. Lovozakupniku lovačkom društvu  "Srnjak“ Donji Kraljevec-Goričan produljuje se Ugovor broj 
20004 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/104 –„GORIČAN“ (KLASA: 
323-01/05-02/7, URBROJ: 2109/1-01-05-3 od 31. listopada 2005. godine) izmijenjenog i 
dopunjenog Aneksom ugovora  (KLASA: 323-01/05-02/7,  URBROJ: 2109/1-01-06-4 od 9. lipnja 
2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine s pridržajem ukidanja. 
 
2. Međimurska županija i lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke, sukladno članku 30.  stavku 1. 
Zakona o lovstvu i ovoj Odluci, sklopit će ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom 
lovištu iz točke 1. ove Odluke u pisanom obliku, nakon dobivenog pozitivnog mišljenja o pravnoj 
valjanosti predmetnog ugovora od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. 
 
3. Godišnja lovozakupnina za zajedničko otvoreno lovište iz točke 1. ove Odluke odredit će se 
sukladno članku 29. stavak 4. Zakona o lovstvu. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u 
roku 15 dana od dana sklapanja ugovora iz točke 2. ove Odluke uplatiti 50% iznosa godišnje 
lovozakupnine za lovnu godinu 2016/17., a preostali iznos godišnje lovozakupnine za lovnu 
godinu 2016/17. zaključno do 30. rujna 2016. godine. 
 
4. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora iz 
točke 2. ove Odluke dostaviti Međimurskoj županiji garanciju banke u iznosu godišnje 
lovozakupnine. 
 
5. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u roku 90 dana od dana sklapanja Ugovora iz 
točke 2. ove Odluke, donijeti lovnogospodarsku osnovu za predmetno lovište. 
 
6. Ako lovozakupnik odustane od zakupa prava lova i ne pristupi sklapanju ugovora iz točke 2. 
ove Odluke ili ako Državno odvjetništvo Republike Hrvatske da negativno mišljenje na nacrt 
ugovora iz točke 2. ove Odluke, ova Odluka će se ukinuti i objavit će se javni natječaj za davanje 
u zakup predmetnog lovišta, sukladno uvjetima natječaja prema Odluci Skupštine Međimurske 
županije o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za zakup 
zajedničkih lovišta na području Međimurske županije. 
 
7. Ako lovozakupnik ne uplati godišnju lovozakupninu, ne dostavi garanciju banke ili ne donese 
lovnogospodarsku osnovu, Međimurska županija će raskinuti ugovor iz točke 2. ove Odluke bez 
otkaznog roka i objaviti javni natječaj za davanje u zakup predmetnog lovišta, na način i pod 
uvjetima određenima Zakonom o lovstvu. 
 
8. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske 
županije“.  
 
 
 



 
 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
  
Na temelju članka 30. Zakona o lovstvu, Skupština Međimurske 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, te ako u 
proteklom razdoblju nisu podneseni optužni prijedlozi za prekršaje iz članka 96. stavka 1. točke 
1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 13,. 14., članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i članka 98. 
stavka 1. točke 6., 7., 10., 11., 12., 13. Zakona.  Ugovor se može produžiti  uz prethodnu 
suglasnost Ministarstva poljoprivrede na podneseni zahtjev.  
 
Članak 30. stavak 5. propisuje kako se zahtjev za produljenje Ugovora podnosi Županiji najranije 
u zadnjoj lovnoj godini, a najkasnije 120 dana prije isteka Ugovora. Odluku o produljenju Ugovora 
donosi nadležno tijelo. Zadnja lovna godina teče od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine. 
 
Lovačko društvo, "Srnjak“ Donji Kraljevec-Goričan podnijelo je u zakonskom roku pisani zahtjev 
za produljenje ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/104 –
„GORIČAN“, za koji je dobivena prethodna suglasnost Ministarstva poljoprivrede (Klasa: 323-
01/15-02/157 URBROJ: 525-11/0898-15-2 od 23.09.2015. godine). 
 
Uvidom u računovodstvenu evidenciju Međimurske županije - Upravni odjel za poslove župana i 
temeljem prethodne suglasnosti  Ministarstva poljoprivrede na podneseni zahtjev, utvrđeno je da 
je lovozakupnik podnio zahtjev u propisanom roku te da je u dosadašnjem razdoblju važenja 
Ugovora o zakupu prava lova provodio mjere i radnje propisane Ugovorom i Zakonom. 
 
Slijedom navedenoga riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
 
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 mjesno 
nadležnog upravnog suda u roku 30 dana od dana primitka ove Odluke. 
 
 
 
 
KLASA. 
URBROJ: 
Čakovec,  
 
                                          PREDSJEDNIK: 
        Mladen Novak, dipl.ing. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Na temelju članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5.  Zakona o lovstvu  ("Narodne novine", 
broj: 140/05., 75/09. i 14/14.) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik 
Međimurske županije“ broj  26/10,3/14, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14), povodom zahtjeva 
Lovačkog društva „Fazan“ Hodošan,  lovozakupnika u zajedničkom otvorenom lovištu broj: 
XX/105 - HODOŠAN“, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede (Klasa: 323-01/15-
02/157 URBROJ: 525-11/0898-15-2 od 23.09.2015. godine), Skupština Međimurske županije na 
__. sjednici, održanoj ___________2016. godine donijela je 
 
 

 
O D L U K U 

o produljenju ugovora o zakupu prava lova 
u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/105 -HODOŠAN“ 

 
 
1. Lovozakupniku lovačkom društvu  „Fazan“ Hodošan produljuje se Ugovor broj 20005 o zakupu 
prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/105 -HODOŠAN“ (KLASA: 323-01/05-02/18, 
URBROJ: 2109/1-01-05-3 od 31. listopada 2005. godine) izmijenjenog i dopunjenog Aneksom 
ugovora  (KLASA: 323-01/05-02/18,  URBROJ: 2109/1-01-06-4 od 9. lipnja 2006. godine) za 
razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine. 
 
2. Međimurska županija i lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke, sukladno članku 30.  stavku 1. 
Zakona o lovstvu i ovoj Odluci, sklopit će ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom 
lovištu iz točke 1. ove Odluke u pisanom obliku, nakon dobivenog pozitivnog mišljenja o pravnoj 
valjanosti predmetnog ugovora od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. 
 
3. Godišnja lovozakupnina za zajedničko otvoreno lovište iz točke 1. ove Odluke odredit će se 
sukladno članku 29. stavak 4. Zakona o lovstvu. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u 
roku 15 dana od dana sklapanja ugovora iz točke 2. ove Odluke uplatiti 50% iznosa godišnje 
lovozakupnine za lovnu godinu 2016/17., a preostali iznos godišnje lovozakupnine za lovnu 
godinu 2016/17. zaključno do 30. rujna 2016. godine. 
 
4. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora iz 
točke 2. ove Odluke dostaviti Međimurskoj županiji garanciju banke u iznosu godišnje 
lovozakupnine. 
 
5. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u roku 90 dana od dana sklapanja Ugovora iz 
točke 2. ove Odluke, donijeti lovnogospodarsku osnovu za predmetno lovište. 
 
6. Ako lovozakupnik odustane od zakupa prava lova i ne pristupi sklapanju ugovora iz točke 2. 
ove Odluke ili ako Državno odvjetništvo Republike Hrvatske da negativno mišljenje na nacrt 
ugovora iz točke 2. ove Odluke, ova Odluka će se ukinuti i objavit će se javni natječaj za davanje 
u zakup predmetnog lovišta, sukladno uvjetima natječaja prema Odluci Skupštine Međimurske 
županije o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za zakup 
zajedničkih lovišta na području Međimurske županije. 
 
7. Ako lovozakupnik ne uplati godišnju lovozakupninu, ne dostavi garanciju banke ili ne donese 
lovnogospodarsku osnovu, Međimurska županija će raskinuti ugovor iz točke 2. ove Odluke bez 
otkaznog roka i objaviti javni natječaj za davanje u zakup predmetnog lovišta, na način i pod 
uvjetima određenima Zakonom o lovstvu. 
 
8. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske 
županije“.  
 
 
 



 
 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

  
Na temelju članka 30. Zakona o lovstvu, Skupština Međimurske 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, te ako u 
proteklom razdoblju nisu podneseni optužni prijedlozi za prekršaje iz članka 96. stavka 1. točke 
1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 13,. 14., članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i članka 98. 
stavka 1. točke 6., 7., 10., 11., 12., 13. Zakona.  Ugovor se može produžiti  uz prethodnu 
suglasnost Ministarstva poljoprivrede na podneseni zahtjev.  
 
Članak 30. stavak 5. propisuje kako se zahtjev za produljenje Ugovora podnosi Županiji najranije 
u zadnjoj lovnoj godini, a najkasnije 120 dana prije isteka Ugovora. Odluku o produljenju Ugovora 
donosi nadležno tijelo. Zadnja lovna godina teče od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine. 
 
Lovačko društvo „Fazan“ Hodošan, podnijelo je u zakonskom roku pisani zahtjev za produljenje 
ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/105 -HODOŠAN“, za koji 
je dobivena prethodna suglasnost Ministarstva poljoprivrede (Klasa: 323-01/15-02/157 URBROJ: 
525-11/0898-15-2 od 23.09.2015. godine). 
 
Uvidom u računovodstvenu evidenciju Međimurske županije - Upravni odjel za poslove župana i 
temeljem prethodne suglasnosti  Ministarstva poljoprivrede na podneseni zahtjev, utvrđeno je da 
je lovozakupnik podnio zahtjev u propisanom roku te da je u dosadašnjem razdoblju važenja 
Ugovora o zakupu prava lova provodio mjere i radnje propisane Ugovorom i Zakonom. 
 
Slijedom navedenoga riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
 
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 mjesno 
nadležnog upravnog suda u roku 30 dana od dana primitka ove Odluke. 
 
 
 
 
KLASA. 
URBROJ: 
Čakovec,  
 
                                                PREDSJEDNIK: 
              Mladen Novak, dipl.ing. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Na temelju članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5.  Zakona o lovstvu  ("Narodne novine", 
broj: 140/05., 75/09. i 14/14.) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik 
Međimurske županije“ broj  26/10,3/14, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14), povodom zahtjeva 
Lovačkog društva „Prepelica“ Prelog,  lovozakupnika u zajedničkom otvorenom lovištu broj: 
XX/106 –„PRELOG“, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede (Klasa: 323-01/15-
02/157 URBROJ: 525-11/0898-15-2 od 23.09.2015. godine), Skupština Međimurske županije na 
___. sjednici, održanoj __________. 2016. godine donijela je  
 
 

 
O D L U K U 

o produljenju ugovora o zakupu prava lova 
u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/106 –„PRELOG“ 

 
 

 
1. Lovozakupniku lovačkom društvu „Prepelica“ Prelog produljuje se Ugovor broj 20006 o zakupu 
prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/106 –„PRELOG“ (KLASA: 323-01/05-02/17, 
URBROJ: 2109/1-01-05-3 od 31. listopada 2005. godine) izmijenjenog i dopunjenog Aneksom 
ugovora  (KLASA: 323-01/05-02/17,  URBROJ: 2109/1-01-06-4 od 9. lipnja 2006. godine) za 
razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine. 
 
2. Međimurska županija i lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke, sukladno članku 30.  stavku 1. 
Zakona o lovstvu i ovoj Odluci, sklopit će ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom 
lovištu iz točke 1. ove Odluke u pisanom obliku, nakon dobivenog pozitivnog mišljenja o pravnoj 
valjanosti predmetnog ugovora od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. 
 
3. Godišnja lovozakupnina za zajedničko otvoreno lovište iz točke 1. ove Odluke odredit će se 
sukladno članku 29. stavak 4. Zakona o lovstvu.  Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u 
roku 15 dana od dana sklapanja ugovora iz točke 2. ove Odluke uplatiti 50% iznosa godišnje 
lovozakupnine za lovnu godinu 2016/17., a preostali iznos godišnje lovozakupnine za lovnu 
godinu 2016/17. zaključno do 30. rujna 2016. godine. 
 
4. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora iz 
točke 2. ove Odluke dostaviti Međimurskoj županiji garanciju banke u iznosu godišnje 
lovozakupnine. 
 
5. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u roku 90 dana od dana sklapanja Ugovora iz 
točke 2. ove Odluke, donijeti lovnogospodarsku osnovu za predmetno lovište. 
 
6. Ako lovozakupnik odustane od zakupa prava lova i ne pristupi sklapanju ugovora iz točke 2. 
ove Odluke ili ako Državno odvjetništvo Republike Hrvatske da negativno mišljenje na nacrt 
ugovora iz točke 2. ove Odluke, ova Odluka će se ukinuti i objavit će se javni natječaj za davanje 
u zakup predmetnog lovišta, sukladno uvjetima natječaja prema Odluci Skupštine Međimurske 
županije o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za zakup 
zajedničkih lovišta na području Međimurske županije. 
 
7. Ako lovozakupnik ne uplati godišnju lovozakupninu, ne dostavi garanciju banke ili ne donese 
lovnogospodarsku osnovu, Međimurska županija će raskinuti ugovor iz točke 2. ove Odluke bez 
otkaznog roka i objaviti javni natječaj za davanje u zakup predmetnog lovišta, na način i pod 
uvjetima određenima Zakonom o lovstvu. 
 
8. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske 
županije“.  
 



 
 

 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

  
Na temelju članka 30. Zakona o lovstvu, Skupština Međimurske 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, te ako u 
proteklom razdoblju nisu podneseni optužni prijedlozi za prekršaje iz članka 96. stavka 1. točke 
1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 13,. 14., članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i članka 98. 
stavka 1. točke 6., 7., 10., 11., 12., 13. Zakona.  Ugovor se može produžiti  uz prethodnu 
suglasnost Ministarstva poljoprivrede na podneseni zahtjev.  
 
Članak 30. stavak 5. propisuje kako se zahtjev za produljenje Ugovora podnosi Županiji najranije 
u zadnjoj lovnoj godini, a najkasnije 120 dana prije isteka Ugovora. Odluku o produljenju Ugovora 
donosi nadležno tijelo. Zadnja lovna godina teče od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine. 
 
Lovačko društvo „Prepelica“ Prelog podnijelo je u zakonskom roku pisani zahtjev za produljenje 
ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/106 –„PRELOG“, za koji 
je dobivena prethodna suglasnost Ministarstva poljoprivrede (Klasa: 323-01/15-02/157 URBROJ: 
525-11/0898-15-2 od 23.09.2015. godine). 
 
Uvidom u računovodstvenu evidenciju Međimurske županije - Upravni odjel za poslove župana i 
temeljem prethodne suglasnosti  Ministarstva poljoprivrede na podneseni zahtjev, utvrđeno je da 
je lovozakupnik podnio zahtjev u propisanom roku te da je u dosadašnjem razdoblju važenja 
Ugovora o zakupu prava lova provodio mjere i radnje propisane Ugovorom i Zakonom. 
 
Slijedom navedenoga riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
 
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 mjesno 
nadležnog upravnog suda u roku 30 dana od dana primitka ove Odluke. 
 
 
 
 
KLASA. 
URBROJ: 
Čakovec,  
 
                                          PREDSJEDNIK: 
        Mladen Novak, dipl.ing. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Na temelju članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5.  Zakona o lovstvu  ("Narodne novine", 
broj: 140/05., 75/09. i 14/14.) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik 
Međimurske županije“ broj  26/10,3/14, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14), povodom zahtjeva 
Lovačkog društva „Fazan“ Dekanovec - Podturen,  lovozakupnika u zajedničkom otvorenom 
lovištu broj: XX/108 – „DEKANOVEC“, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede (Klasa: 
323-01/15-02/157 URBROJ: 525-11/0898-15-2 od 23.09.2015. godine), Skupština Međimurske 
županije na __. sjednici, održanoj________2016. godine donijela je 
 
 

 
O D L U K U 

o produljenju ugovora o zakupu prava lova 
u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/108 –„DEKANOVEC“ 

 
 
1. Lovozakupniku lovačkom društvu  „Fazan“ Dekanovec – Podturen  produljuje se Ugovor broj 
20008 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/108 –„DEKANOVEC“ 
(KLASA: 323-01/05-02/2, URBROJ: 2109/1-01-05-3 od 31. listopada 2005. godine) izmijenjenog i 
dopunjenog Aneksom ugovora  (KLASA: 323-01/05-02/2,  URBROJ: 2109/1-01-06-4 od 9. lipnja 
2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine.  
 
2. Međimurska županija i lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke, sukladno članku 30.  stavku 1. 
Zakona o lovstvu i ovoj Odluci, sklopit će ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom 
lovištu iz točke 1. ove Odluke u pisanom obliku, nakon dobivenog pozitivnog mišljenja o pravnoj 
valjanosti predmetnog ugovora od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. 
 
3. Godišnja lovozakupnina za zajedničko otvoreno lovište iz točke 1. ove Odluke odredit će se 
sukladno članku 29. stavak 4. Zakona o lovstvu. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u 
roku 15 dana od dana sklapanja ugovora iz točke 2. ove Odluke uplatiti 50% iznosa godišnje 
lovozakupnine za lovnu godinu 2016/17., a preostali iznos godišnje lovozakupnine za lovnu 
godinu 2016/17. zaključno do 30. rujna 2016. godine. 
 
4. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora iz 
točke 2. ove Odluke dostaviti Međimurskoj županiji garanciju banke u iznosu godišnje 
lovozakupnine. 
 
5. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u roku 90 dana od dana sklapanja Ugovora iz 
točke 2. ove Odluke, donijeti lovnogospodarsku osnovu za predmetno lovište. 
 
6. Ako lovozakupnik odustane od zakupa prava lova i ne pristupi sklapanju ugovora iz točke 2. 
ove Odluke ili ako Državno odvjetništvo Republike Hrvatske da negativno mišljenje na nacrt 
ugovora iz točke 2. ove Odluke, ova Odluka će se ukinuti i objavit će se javni natječaj za davanje 
u zakup predmetnog lovišta, sukladno uvjetima natječaja prema Odluci Skupštine Međimurske 
županije o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za zakup 
zajedničkih lovišta na području Međimurske županije. 
 
7. Ako lovozakupnik ne uplati godišnju lovozakupninu, ne dostavi garanciju banke ili ne donese 
lovnogospodarsku osnovu, Međimurska županija će raskinuti ugovor iz točke 2. ove Odluke bez 
otkaznog roka i objaviti javni natječaj za davanje u zakup predmetnog lovišta, na način i pod 
uvjetima određenima Zakonom o lovstvu. 
 
8. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske 
županije“.  
 

 
 



 
 

O b r a z l o ž e n j e 
  
Na temelju članka 30. Zakona o lovstvu, Skupština Međimurske 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, te ako u 
proteklom razdoblju nisu podneseni optužni prijedlozi za prekršaje iz članka 96. stavka 1. točke 
1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 13,. 14., članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i članka 98. 
stavka 1. točke 6., 7., 10., 11., 12., 13. Zakona.  Ugovor se može produžiti  uz prethodnu 
suglasnost Ministarstva poljoprivrede na podneseni zahtjev.  
 
Članak 30. stavak 5. propisuje kako se zahtjev za produljenje Ugovora podnosi Županiji najranije 
u zadnjoj lovnoj godini, a najkasnije 120 dana prije isteka Ugovora. Odluku o produljenju Ugovora 
donosi nadležno tijelo. Zadnja lovna godina teče od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine. 
 
Lovačko društvo „Fazan“ Dekanovec - Podturen, podnijelo je u zakonskom roku pisani zahtjev za 
produljenje ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/108 –
„DEKANOVEC“, za koji je dobivena prethodna suglasnost Ministarstva poljoprivrede (Klasa: 323-
01/15-02/157 URBROJ: 525-11/0898-15-2 od 23.09.2015. godine). 
 
Uvidom u računovodstvenu evidenciju Međimurske županije - Upravni odjel za poslove župana i 
temeljem prethodne suglasnosti  Ministarstva poljoprivrede na podneseni zahtjev, utvrđeno je da 
je lovozakupnik podnio zahtjev u propisanom roku te da je u dosadašnjem razdoblju važenja 
Ugovora o zakupu prava lova provodio mjere i radnje propisane Ugovorom i Zakonom. 
 
Slijedom navedenoga riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
 
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 mjesno 
nadležnog upravnog suda u roku 30 dana od dana primitka ove Odluke. 
 
 
 
 
KLASA. 
URBROJ: 
Čakovec,  
 
                                          PREDSJEDNIK: 
        Mladen Novak, dipl.ing. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Na temelju članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5.  Zakona o lovstvu  ("Narodne novine", 
broj: 140/05., 75/09. i 14/14.) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik 
Međimurske županije“ broj  26/10,3/14, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14), povodom zahtjeva 
Lovačkog društva „Trčka“ Čakovec,  lovozakupnika u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/110 
– ČAKOVEC I“, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede (Klasa: 323-01/15-02/157 
URBROJ: 525-11/0898-15-2 od 23.09.2015. godine), Skupština Međimurske županije na ___. 
sjednici, održanoj __________2016. godine donijela je 
 
 

 
O D L U K U 

o produljenju ugovora o zakupu prava lova 
u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/110 –„ČAKOVEC I“ 

 
 
1. Lovozakupniku lovačkom društvu  „Trčka“ Čakovec produljuje se Ugovor broj 20010 o zakupu 
prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/110 –„ČAKOVEC I“ (KLASA: 323-01/05-
02/9, URBROJ: 2109/1-01-05-3 od 31. listopada 2005. godine) izmijenjenog i dopunjenog 
Aneksom ugovora  (KLASA: 323-01/05-02/9,  URBROJ: 2109/1-01-06-4 od 9. lipnja 2006. 
godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine. 
 
2. Međimurska županija i lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke, sukladno članku 30.  stavku 1. 
Zakona o lovstvu i ovoj Odluci, sklopit će ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom 
lovištu iz točke 1. ove Odluke u pisanom obliku, nakon dobivenog pozitivnog mišljenja o pravnoj 
valjanosti predmetnog ugovora od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. 
 
3. Godišnja lovozakupnina za zajedničko otvoreno lovište iz točke 1. ove Odluke odredit će se 
sukladno članku 29. stavak 4. Zakona o lovstvu. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u 
roku 15 dana od dana sklapanja ugovora iz točke 2. ove Odluke uplatiti 50% iznosa godišnje 
lovozakupnine za lovnu godinu 2016/17., a preostali iznos godišnje lovozakupnine za lovnu 
godinu 2016/17. zaključno do 30. rujna 2016. godine. 
 
4. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora iz 
točke 2. ove Odluke dostaviti Međimurskoj županiji garanciju banke u iznosu godišnje 
lovozakupnine. 
 
5. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u roku 90 dana od dana sklapanja Ugovora iz 
točke 2. ove Odluke, donijeti lovnogospodarsku osnovu za predmetno lovište. 
 
6. Ako lovozakupnik odustane od zakupa prava lova i ne pristupi sklapanju ugovora iz točke 2. 
ove Odluke ili ako Državno odvjetništvo Republike Hrvatske da negativno mišljenje na nacrt 
ugovora iz točke 2. ove Odluke, ova Odluka će se ukinuti i objavit će se javni natječaj za davanje 
u zakup predmetnog lovišta, sukladno uvjetima natječaja prema Odluci Skupštine Međimurske 
županije o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za zakup 
zajedničkih lovišta na području Međimurske županije. 
 
7. Ako lovozakupnik ne uplati godišnju lovozakupninu, ne dostavi garanciju banke ili ne donese 
lovnogospodarsku osnovu, Međimurska županija će raskinuti ugovor iz točke 2. ove Odluke bez 
otkaznog roka i objaviti javni natječaj za davanje u zakup predmetnog lovišta, na način i pod 
uvjetima određenima Zakonom o lovstvu. 
 
8. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske 
županije“.  
 
 



 
 

 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

  
Na temelju članka 30. Zakona o lovstvu, Skupština Međimurske 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, te ako u 
proteklom razdoblju nisu podneseni optužni prijedlozi za prekršaje iz članka 96. stavka 1. točke 
1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 13,. 14., članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i članka 98. 
stavka 1. točke 6., 7., 10., 11., 12., 13. Zakona.  Ugovor se može produžiti  uz prethodnu 
suglasnost Ministarstva poljoprivrede na podneseni zahtjev.  
 
Članak 30. stavak 5. propisuje kako se zahtjev za produljenje Ugovora podnosi Županiji najranije 
u zadnjoj lovnoj godini, a najkasnije 120 dana prije isteka Ugovora. Odluku o produljenju Ugovora 
donosi nadležno tijelo. Zadnja lovna godina teče od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine. 
 
Lovačko društvo „Trčka“ Čakovec, podnijelo je u zakonskom roku pisani zahtjev za produljenje 
ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/110 –„ČAKOVEC I“, za 
koji je dobivena prethodna suglasnost Ministarstva poljoprivrede (Klasa: 323-01/15-02/157 
URBROJ: 525-11/0898-15-2 od 23.09.2015. godine). 
 
Uvidom u računovodstvenu evidenciju Međimurske županije - Upravni odjel za poslove župana i 
temeljem prethodne suglasnosti  Ministarstva poljoprivrede na podneseni zahtjev, utvrđeno je da 
je lovozakupnik podnio zahtjev u propisanom roku te da je u dosadašnjem razdoblju važenja 
Ugovora o zakupu prava lova provodio mjere i radnje propisane Ugovorom i Zakonom. 
 
Slijedom navedenoga riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
 
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 mjesno 
nadležnog upravnog suda u roku 30 dana od dana primitka ove Odluke. 
 
 
 
 
KLASA. 
URBROJ: 
Čakovec,  
 
                                          PREDSJEDNIK: 
        Mladen Novak, dipl.ing. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Na temelju članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5.  Zakona o lovstvu  ("Narodne novine", 
broj: 140/05., 75/09. i 14/14.) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik 
Međimurske županije“ broj  26/10,3/14, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14), povodom zahtjeva 
Lovačkog društva „Fazan“ Nedelišće,  lovozakupnika u zajedničkom otvorenom lovištu broj: 
XX/111 –„NEDELIŠĆE“, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede (Klasa: 323-01/15-
02/157 URBROJ: 525-11/0898-15-2 od 23.09.2015. godine), Skupština Međimurske županije na 
___. sjednici, održanoj _________2016. godine donijela je 
 

 
O D L U K U 

o produljenju ugovora o zakupu prava lova 
u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/111 –„NEDELIŠĆE“ 

 
 

 
1. Lovozakupniku lovačkom društvu  „Fazan“ Nedelišće produljuje se Ugovor broj 20011 o 
zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/111 –„NEDELIŠĆE“ (KLASA: 323-
01/05-02/16, URBROJ: 2109/1-01-05-3 od 31. listopada 2005. godine) izmijenjenog i dopunjenog 
Aneksom ugovora  (KLASA: 323-01/05-02/16,  URBROJ: 2109/1-01-06-4 od 9. lipnja 2006. 
godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine. 
 
2. Međimurska županija i lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke, sukladno članku 30.  stavku 1. 
Zakona o lovstvu i ovoj Odluci, sklopit će ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom 
lovištu iz točke 1. ove Odluke u pisanom obliku, nakon dobivenog pozitivnog mišljenja o pravnoj 
valjanosti predmetnog ugovora od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. 
 
3. Godišnja lovozakupnina za zajedničko otvoreno lovište iz točke 1. ove Odluke odredit će se 
sukladno članku 29. stavak 4. Zakona o lovstvu. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u 
roku 15 dana od dana sklapanja ugovora iz točke 2. ove Odluke uplatiti 50% iznosa godišnje 
lovozakupnine za lovnu godinu 2016/17., a preostali iznos godišnje lovozakupnine za lovnu 
godinu 2016/17. zaključno do 30. rujna 2016. godine. 
 
4. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora iz 
točke 2. ove Odluke dostaviti Međimurskoj županiji garanciju banke u iznosu godišnje 
lovozakupnine. 
 
5. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u roku 90 dana od dana sklapanja Ugovora iz 
točke 2. ove Odluke, donijeti lovnogospodarsku osnovu za predmetno lovište. 
 
6. Ako lovozakupnik odustane od zakupa prava lova i ne pristupi sklapanju ugovora iz točke 2. 
ove Odluke ili ako Državno odvjetništvo Republike Hrvatske da negativno mišljenje na nacrt 
ugovora iz točke 2. ove Odluke, ova Odluka će se ukinuti i objavit će se javni natječaj za davanje 
u zakup predmetnog lovišta, sukladno uvjetima natječaja prema Odluci Skupštine Međimurske 
županije o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za zakup 
zajedničkih lovišta na području Međimurske županije. 
 
7. Ako lovozakupnik ne uplati godišnju lovozakupninu, ne dostavi garanciju banke ili ne donese 
lovnogospodarsku osnovu, Međimurska županija će raskinuti ugovor iz točke 2. ove Odluke bez 
otkaznog roka i objaviti javni natječaj za davanje u zakup predmetnog lovišta, na način i pod 
uvjetima određenima Zakonom o lovstvu. 
 
8. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske 
županije“.  
 
 



 
 

O b r a z l o ž e n j e 
  
Na temelju članka 30. Zakona o lovstvu, Skupština Međimurske 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, te ako u 
proteklom razdoblju nisu podneseni optužni prijedlozi za prekršaje iz članka 96. stavka 1. točke 
1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 13,. 14., članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i članka 98. 
stavka 1. točke 6., 7., 10., 11., 12., 13. Zakona.  Ugovor se može produžiti  uz prethodnu 
suglasnost Ministarstva poljoprivrede na podneseni zahtjev.  
 
Članak 30. stavak 5. propisuje kako se zahtjev za produljenje Ugovora podnosi Županiji najranije 
u zadnjoj lovnoj godini, a najkasnije 120 dana prije isteka Ugovora. Odluku o produljenju Ugovora 
donosi nadležno tijelo. Zadnja lovna godina teče od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine. 
 
Lovačko društvo „Fazan“ Nedelišće, podnijelo je u zakonskom roku pisani zahtjev za produljenje 
ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/111 –„NEDELIŠĆE“, za 
koji je dobivena prethodna suglasnost Ministarstva poljoprivrede (Klasa: 323-01/15-02/157 
URBROJ: 525-11/0898-15-2 od 23.09.2015. godine). 
 
Uvidom u računovodstvenu evidenciju Međimurske županije - Upravni odjel za poslove župana i 
temeljem prethodne suglasnosti  Ministarstva poljoprivrede na podneseni zahtjev, utvrđeno je da 
je lovozakupnik podnio zahtjev u propisanom roku te da je u dosadašnjem razdoblju važenja 
Ugovora o zakupu prava lova provodio mjere i radnje propisane Ugovorom i Zakonom. 
 
Slijedom navedenoga riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
 
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 mjesno 
nadležnog upravnog suda u roku 30 dana od dana primitka ove Odluke. 
 
 
 
 
KLASA. 
URBROJ: 
Čakovec,  
 
                                                    PREDSJEDNIK: 
                   Mladen Novak, dipl.ing. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5.  Zakona o lovstvu  ("Narodne novine", 
broj: 140/05., 75/09. i 14/14.) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik 
Međimurske županije“ broj  26/10,3/14, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14), povodom zahtjeva 
Lovačkog društva „Srnjak“ Macinec,  lovozakupnika u zajedničkom otvorenom lovištu broj: 
XX/112 –„MACINEC“, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede (Klasa: 323-01/15-
02/157 URBROJ: 525-11/0898-15-2 od 23.09.2015. godine), Skupština Međimurske županije na   
__. sjednici, održanoj _________2016. godine donijela je 
 
 

 
O D L U K U 

o produljenju ugovora o zakupu prava lova 
u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/112 –„MACINEC“ 

 
 

 
1. Lovozakupniku lovačkom društvu „Srnjak“ Macinec produljuje se Ugovor broj 20012 o zakupu 
prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/112 –„MACINEC“ (KLASA: 323-01/05-02/4, 
URBROJ: 2109/1-01-05-3 od 31. listopada 2005. godine) izmijenjenog i dopunjenog Aneksom 
ugovora  (KLASA: 323-01/05-02/4,  URBROJ: 2109/1-01-06-4 od 9. lipnja 2006. godine) za 
razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine. 
 
2. Međimurska županija i lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke, sukladno članku 30.  stavku 1. 
Zakona o lovstvu i ovoj Odluci, sklopit će ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom 
lovištu iz točke 1. ove Odluke u pisanom obliku, nakon dobivenog pozitivnog mišljenja o pravnoj 
valjanosti predmetnog ugovora od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. 
 
3. Godišnja lovozakupnina za zajedničko otvoreno lovište iz točke 1. ove Odluke odredit će se 
sukladno članku 29. stavak 4. Zakona o lovstvu.  Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u 
roku 15 dana od dana sklapanja ugovora iz točke 2. ove Odluke uplatiti 50% iznosa godišnje 
lovozakupnine za lovnu godinu 2016/17., a preostali iznos godišnje lovozakupnine za lovnu 
godinu 2016/17. zaključno do 30. rujna 2016. godine. 
 
4. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora iz 
točke 2. ove Odluke dostaviti Međimurskoj županiji garanciju banke u iznosu godišnje 
lovozakupnine. 
 
5. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u roku 90 dana od dana sklapanja Ugovora iz 
točke 2. ove Odluke, donijeti lovnogospodarsku osnovu za predmetno lovište. 
 
6. Ako lovozakupnik odustane od zakupa prava lova i ne pristupi sklapanju ugovora iz točke 2. 
ove Odluke ili ako Državno odvjetništvo Republike Hrvatske da negativno mišljenje na nacrt 
ugovora iz točke 2. ove Odluke, ova Odluka će se ukinuti i objavit će se javni natječaj za davanje 
u zakup predmetnog lovišta, sukladno uvjetima natječaja prema Odluci Skupštine Međimurske 
županije o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za zakup 
zajedničkih lovišta na području Međimurske županije. 
 
7. Ako lovozakupnik ne uplati godišnju lovozakupninu, ne dostavi garanciju banke ili ne donese 
lovnogospodarsku osnovu, Međimurska županija će raskinuti ugovor iz točke 2. ove Odluke bez 
otkaznog roka i objaviti javni natječaj za davanje u zakup predmetnog lovišta, na način i pod 
uvjetima određenima Zakonom o lovstvu. 
 
8. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske 
županije“.  
 
 
 



 
 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
  
Na temelju članka 30. Zakona o lovstvu, Skupština Međimurske 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, te ako u 
proteklom razdoblju nisu podneseni optužni prijedlozi za prekršaje iz članka 96. stavka 1. točke 
1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 13,. 14., članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i članka 98. 
stavka 1. točke 6., 7., 10., 11., 12., 13. Zakona.  Ugovor se može produžiti  uz prethodnu 
suglasnost Ministarstva poljoprivrede na podneseni zahtjev.  
 
Članak 30. stavak 5. propisuje kako se zahtjev za produljenje Ugovora podnosi Županiji najranije 
u zadnjoj lovnoj godini, a najkasnije 120 dana prije isteka Ugovora. Odluku o produljenju Ugovora 
donosi nadležno tijelo. Zadnja lovna godina teče od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine. 
 
Lovačko društvo „Srnjak“ Macinec podnijelo je u zakonskom roku pisani zahtjev za produljenje 
ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj:  XX/112 –„MACINEC“, za koji 
je dobivena prethodna suglasnost Ministarstva poljoprivrede (Klasa: 323-01/15-02/157 URBROJ: 
525-11/0898-15-2 od 23.09.2015. godine). 
 
Uvidom u računovodstvenu evidenciju Međimurske županije - Upravni odjel za poslove župana i 
temeljem prethodne suglasnosti  Ministarstva poljoprivrede na podneseni zahtjev, utvrđeno je da 
je lovozakupnik podnio zahtjev u propisanom roku te da je u dosadašnjem razdoblju važenja 
Ugovora o zakupu prava lova provodio mjere i radnje propisane Ugovorom i Zakonom. 
 
Slijedom navedenoga riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
 
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 mjesno 
nadležnog upravnog suda u roku 30 dana od dana primitka ove Odluke. 
 
 
 
 
KLASA. 
URBROJ: 
Čakovec,  
 
                                                   PREDSJEDNIK: 
                 Mladen Novak, dipl.ing. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Na temelju članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5.  Zakona o lovstvu  ("Narodne novine", 
broj: 140/05., 75/09. i 14/14.) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik 
Međimurske županije“ broj  26/10,3/14, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14), povodom zahtjeva 
Lovačkog društva „Šljuka“ Gornji Mihaljevec,  lovozakupnika u zajedničkom otvorenom lovištu 
broj: XX/113 –„GORNJI MIHALJEVEC“, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede 
(Klasa: 323-01/15-02/157 URBROJ: 525-11/0898-15-2 od 23.09.2015. godine), Skupština 
Međimurske županije na __.  sjednici, održanoj _________2016. godine donijela je 
 
 

 
O D L U K U 

o produljenju ugovora o zakupu prava lova 
u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/113 –„GORNJI MIHALJEVEC“ 

 
 

 
1. Lovozakupniku lovačkom društvu „Šljuka“ Gornji Mihaljevec produljuje se Ugovor broj 20013 o 
zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/113 –„GORNJI MIHALJEVEC“ 
(KLASA: 323-01/05-02/19, URBROJ: 2109/1-01-05-3 od 31. listopada 2005. godine) izmijenjenog 
i dopunjenog Aneksom ugovora  (KLASA: 323-01/05-02/19,  URBROJ: 2109/1-01-06-4 od 9. 
lipnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine. 
 
2. Međimurska županija i lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke, sukladno članku 30.  stavku 1. 
Zakona o lovstvu i ovoj Odluci, sklopit će ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom 
lovištu iz točke 1. ove Odluke u pisanom obliku, nakon dobivenog pozitivnog mišljenja o pravnoj 
valjanosti predmetnog ugovora od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. 
 
3. Godišnja lovozakupnina za zajedničko otvoreno lovište iz točke 1. ove Odluke odredit će se 
sukladno članku 29. stavak 4. Zakona o lovstvu. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u 
roku 15 dana od dana sklapanja ugovora iz točke 2. ove Odluke uplatiti 50% iznosa godišnje 
lovozakupnine za lovnu godinu 2016/17., a preostali iznos godišnje lovozakupnine za lovnu 
godinu 2016/17. zaključno do 30. rujna 2016. godine. 
 
4. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora iz 
točke 2. ove Odluke dostaviti Međimurskoj županiji garanciju banke u iznosu godišnje 
lovozakupnine. 
 
5. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u roku 90 dana od dana sklapanja Ugovora iz 
točke 2. ove Odluke, donijeti lovnogospodarsku osnovu za predmetno lovište. 
 
6. Ako lovozakupnik odustane od zakupa prava lova i ne pristupi sklapanju ugovora iz točke 2. 
ove Odluke ili ako Državno odvjetništvo Republike Hrvatske da negativno mišljenje na nacrt 
ugovora iz točke 2. ove Odluke, ova Odluka će se ukinuti i objavit će se javni natječaj za davanje 
u zakup predmetnog lovišta, sukladno uvjetima natječaja prema Odluci Skupštine Međimurske 
županije o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za zakup 
zajedničkih lovišta na području Međimurske županije. 
 
7. Ako lovozakupnik ne uplati godišnju lovozakupninu, ne dostavi garanciju banke ili ne donese 
lovnogospodarsku osnovu, Međimurska županija će raskinuti ugovor iz točke 2. ove Odluke bez 
otkaznog roka i objaviti javni natječaj za davanje u zakup predmetnog lovišta, na način i pod 
uvjetima određenima Zakonom o lovstvu. 
 
8. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske 
županije“.  
 



 
 
 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
  
Na temelju članka 30. Zakona o lovstvu, Skupština Međimurske 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, te ako u 
proteklom razdoblju nisu podneseni optužni prijedlozi za prekršaje iz članka 96. stavka 1. točke 
1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 13,. 14., članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i članka 98. 
stavka 1. točke 6., 7., 10., 11., 12., 13. Zakona.  Ugovor se može produžiti  uz prethodnu 
suglasnost Ministarstva poljoprivrede na podneseni zahtjev.  
 
Članak 30. stavak 5. propisuje kako se zahtjev za produljenje Ugovora podnosi Županiji najranije 
u zadnjoj lovnoj godini, a najkasnije 120 dana prije isteka Ugovora. Odluku o produljenju Ugovora 
donosi nadležno tijelo. Zadnja lovna godina teče od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine. 
 
Lovačko društvo „Šljuka“ Gornji Mihaljevec podnijelo je u zakonskom roku pisani zahtjev za 
produljenje ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/113 –
„GORNJI MIHALJEVEC“, za koji je dobivena prethodna suglasnost Ministarstva poljoprivrede 
(Klasa: 323-01/15-02/157 URBROJ: 525-11/0898-15-2 od 23.09.2015. godine). 
 
Uvidom u računovodstvenu evidenciju Međimurske županije - Upravni odjel za poslove župana i 
temeljem prethodne suglasnosti  Ministarstva poljoprivrede na podneseni zahtjev, utvrđeno je da 
je lovozakupnik podnio zahtjev u propisanom roku te da je u dosadašnjem razdoblju važenja 
Ugovora o zakupu prava lova provodio mjere i radnje propisane Ugovorom i Zakonom. 
 
Slijedom navedenoga riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
 
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 mjesno 
nadležnog upravnog suda u roku 30 dana od dana primitka ove Odluke. 
 
 
 
 
KLASA. 
URBROJ: 
Čakovec,  
 
                                                   PREDSJEDNIK: 
                 Mladen Novak, dipl.ing. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Na temelju članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5.  Zakona o lovstvu  ("Narodne novine", 
broj: 140/05., 75/09. i 14/14.) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik 
Međimurske županije“ broj  26/10,3/14, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14), povodom zahtjeva 
Lovačkog društva „Fazan“ Štrigova,  lovozakupnika u zajedničkom otvorenom lovištu broj: 
XX/114 –„ŠTRIGOVA“, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede (Klasa: 323-01/15-
02/157 URBROJ: 525-11/0898-15-2 od 23.09.2015. godine), Skupština Međimurske županije na       
__. sjednici, održanoj __________2016. godine donijela je 
 
 

 
O D L U K U 

o produljenju ugovora o zakupu prava lova 
u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/114 –„ŠTRIGOVA“ 

 
 

 
1. Lovozakupniku lovačkom društvu  „Fazan“ Štrigova produljuje se Ugovor broj 20014 o zakupu 
prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/114 –„ŠTRIGOVA“ (KLASA: 323-01/05-
02/3, URBROJ: 2109/1-01-05-3 od 31. listopada 2005. godine) izmijenjenog i dopunjenog 
Aneksom ugovora  (KLASA: 323-01/05-02/3,  URBROJ: 2109/1-01-06-4 od 9. lipnja 2006. 
godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine. 
 
2. Međimurska županija i lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke, sukladno članku 30.  stavku 1. 
Zakona o lovstvu i ovoj Odluci, sklopit će ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom 
lovištu iz točke 1. ove Odluke u pisanom obliku, nakon dobivenog pozitivnog mišljenja o pravnoj 
valjanosti predmetnog ugovora od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. 
 
3. Godišnja lovozakupnina za zajedničko otvoreno lovište iz točke 1. ove Odluke odredit će se 
sukladno članku 29. stavak 4. Zakona o lovstvu. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u 
roku 15 dana od dana sklapanja ugovora iz točke 2. ove Odluke uplatiti 50% iznosa godišnje 
lovozakupnine za lovnu godinu 2016/17., a preostali iznos godišnje lovozakupnine za lovnu 
godinu 2016/17. zaključno do 30. rujna 2016. godine. 
 
4. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora iz 
točke 2. ove Odluke dostaviti Međimurskoj županiji garanciju banke u iznosu godišnje 
lovozakupnine. 
 
5. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u roku 90 dana od dana sklapanja Ugovora iz 
točke 2. ove Odluke, donijeti lovnogospodarsku osnovu za predmetno lovište. 
 
6. Ako lovozakupnik odustane od zakupa prava lova i ne pristupi sklapanju ugovora iz točke 2. 
ove Odluke ili ako Državno odvjetništvo Republike Hrvatske da negativno mišljenje na nacrt 
ugovora iz točke 2. ove Odluke, ova Odluka će se ukinuti i objavit će se javni natječaj za davanje 
u zakup predmetnog lovišta, sukladno uvjetima natječaja prema Odluci Skupštine Međimurske 
županije o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za zakup 
zajedničkih lovišta na području Međimurske županije. 
 
7. Ako lovozakupnik ne uplati godišnju lovozakupninu, ne dostavi garanciju banke ili ne donese 
lovnogospodarsku osnovu, Međimurska županija će raskinuti ugovor iz točke 2. ove Odluke bez 
otkaznog roka i objaviti javni natječaj za davanje u zakup predmetnog lovišta, na način i pod 
uvjetima određenima Zakonom o lovstvu. 
 
8. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske 
županije“.  
 
 



 
 

O b r a z l o ž e n j e 
  
Na temelju članka 30. Zakona o lovstvu, Skupština Međimurske 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, te ako u 
proteklom razdoblju nisu podneseni optužni prijedlozi za prekršaje iz članka 96. stavka 1. točke 
1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 13,. 14., članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i članka 98. 
stavka 1. točke 6., 7., 10., 11., 12., 13. Zakona.  Ugovor se može produžiti  uz prethodnu 
suglasnost Ministarstva poljoprivrede na podneseni zahtjev.  
 
Članak 30. stavak 5. propisuje kako se zahtjev za produljenje Ugovora podnosi Županiji najranije 
u zadnjoj lovnoj godini, a najkasnije 120 dana prije isteka Ugovora. Odluku o produljenju Ugovora 
donosi nadležno tijelo. Zadnja lovna godina teče od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine. 
 
Lovačko društvo „Fazan“ Štrigova, podnijelo je u zakonskom roku pisani zahtjev za produljenje 
ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/114 –„ŠTRIGOVA“, za 
koji je dobivena prethodna suglasnost Ministarstva poljoprivrede (Klasa: 323-01/15-02/157 
URBROJ: 525-11/0898-15-2 od 23.09.2015. godine). 
 
Uvidom u računovodstvenu evidenciju Međimurske županije - Upravni odjel za poslove župana i 
temeljem prethodne suglasnosti  Ministarstva poljoprivrede na podneseni zahtjev, utvrđeno je da 
je lovozakupnik podnio zahtjev u propisanom roku te da je u dosadašnjem razdoblju važenja 
Ugovora o zakupu prava lova provodio mjere i radnje propisane Ugovorom i Zakonom. 
 
Slijedom navedenoga riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
 
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 mjesno 
nadležnog upravnog suda u roku 30 dana od dana primitka ove Odluke. 
 
 
 
 
KLASA. 
URBROJ: 
Čakovec,  
 
                                                    PREDSJEDNIK: 
                   Mladen Novak, dipl.ing. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5.  Zakona o lovstvu  ("Narodne novine", 
broj: 140/05., 75/09. i 14/14.) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik 
Međimurske županije“ broj  26/10,3/14, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14), povodom zahtjeva 
Lovačkog društva „Zec“ Mursko Središće,  lovozakupnika u zajedničkom otvorenom lovištu broj: 
XX/116 –„MURSKO SREDIŠĆE“, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede (Klasa: 
323-01/15-02/157 URBROJ: 525-11/0898-15-2 od 23.09.2015. godine), Skupština Međimurske 
županije na  __.    sjednici,  održanoj _______2016. godine donijela je 
 
 

 
O D L U K U 

o produljenju ugovora o zakupu prava lova 
u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/116 –„MURSKO SREDIŠĆE“ 

 
 

 
1. Lovozakupniku lovačkom društvu  „Zec“ Mursko Središće produljuje se Ugovor broj 20016 o 
zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/116 –„MURSKO SREDIŠĆE“ 
(KLASA: 323-01/05-02/11, URBROJ: 2109/1-01-05-3 od 31. listopada 2005. godine) izmijenjenog 
i dopunjenog Aneksom ugovora  (KLASA: 323-01/05-02/11,  URBROJ: 2109/1-01-06-4 od 9. 
lipnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine. 
 
2. Međimurska županija i lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke, sukladno članku 30.  stavku 1. 
Zakona o lovstvu i ovoj Odluci, sklopit će ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom 
lovištu iz točke 1. ove Odluke u pisanom obliku, nakon dobivenog pozitivnog mišljenja o pravnoj 
valjanosti predmetnog ugovora od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. 
 
3. Godišnja lovozakupnina za zajedničko otvoreno lovište iz točke 1. ove Odluke odredit će se 
sukladno članku 29. stavak 4. Zakona o lovstvu. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u 
roku 15 dana od dana sklapanja ugovora iz točke 2. ove Odluke uplatiti 50% iznosa godišnje 
lovozakupnine za lovnu godinu 2016/17., a preostali iznos godišnje lovozakupnine za lovnu 
godinu 2016/17. zaključno do 30. rujna 2016. godine. 
 
4. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora iz 
točke 2. ove Odluke dostaviti Međimurskoj županiji garanciju banke u iznosu godišnje 
lovozakupnine. 
 
5. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u roku 90 dana od dana sklapanja Ugovora iz 
točke 2. ove Odluke, donijeti lovnogospodarsku osnovu za predmetno lovište. 
 
6. Ako lovozakupnik odustane od zakupa prava lova i ne pristupi sklapanju ugovora iz točke 2. 
ove Odluke ili ako Državno odvjetništvo Republike Hrvatske da negativno mišljenje na nacrt 
ugovora iz točke 2. ove Odluke, ova Odluka će se ukinuti i objavit će se javni natječaj za davanje 
u zakup predmetnog lovišta, sukladno uvjetima natječaja prema Odluci Skupštine Međimurske 
županije o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za zakup 
zajedničkih lovišta na području Međimurske županije. 
 
7. Ako lovozakupnik ne uplati godišnju lovozakupninu, ne dostavi garanciju banke ili ne donese 
lovnogospodarsku osnovu, Međimurska županija će raskinuti ugovor iz točke 2. ove Odluke bez 
otkaznog roka i objaviti javni natječaj za davanje u zakup predmetnog lovišta, na način i pod 
uvjetima određenima Zakonom o lovstvu. 
 
8. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske 
županije“.  
 
 

 



 
O b r a z l o ž e n j e 

  
Na temelju članka 30. Zakona o lovstvu, Skupština Međimurske 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, te ako u 
proteklom razdoblju nisu podneseni optužni prijedlozi za prekršaje iz članka 96. stavka 1. točke 
1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 13,. 14., članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i članka 98. 
stavka 1. točke 6., 7., 10., 11., 12., 13. Zakona.  Ugovor se može produžiti  uz prethodnu 
suglasnost Ministarstva poljoprivrede na podneseni zahtjev.  
 
Članak 30. stavak 5. propisuje kako se zahtjev za produljenje Ugovora podnosi Županiji najranije 
u zadnjoj lovnoj godini, a najkasnije 120 dana prije isteka Ugovora. Odluku o produljenju Ugovora 
donosi nadležno tijelo. Zadnja lovna godina teče od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine. 
 
Lovačko društvo „Zec“ Mursko Središće, podnijelo je u zakonskom roku pisani zahtjev za 
produljenje ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/116 –
„MURSKO SREDIŠĆE“, za koji je dobivena prethodna suglasnost Ministarstva poljoprivrede 
(Klasa: 323-01/15-02/157 URBROJ: 525-11/0898-15-2 od 23.09.2015. godine). 
 
Uvidom u računovodstvenu evidenciju Međimurske županije - Upravni odjel za poslove župana i 
temeljem prethodne suglasnosti  Ministarstva poljoprivrede na podneseni zahtjev, utvrđeno je da 
je lovozakupnik podnio zahtjev u propisanom roku te da je u dosadašnjem razdoblju važenja 
Ugovora o zakupu prava lova provodio mjere i radnje propisane Ugovorom i Zakonom. 
 
Slijedom navedenoga riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
 
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 mjesno 
nadležnog upravnog suda u roku 30 dana od dana primitka ove Odluke. 
 
 
 
 
KLASA. 
URBROJ: 
Čakovec,  
 
                                                    PREDSJEDNIK: 
                   Mladen Novak, dipl.ing. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5.  Zakona o lovstvu  ("Narodne novine", 
broj: 140/05., 75/09. i 14/14.) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik 
Međimurske županije“ broj  26/10,3/14, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14), povodom zahtjeva 
Lovačkog društva „Zec“ Vratišinec,  lovozakupnika u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/117 
– „VRATIŠINEC“, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede (Klasa: 323-01/15-02/157 
URBROJ: 525-11/0898-15-2 od 23.09.2015. godine), Skupština Međimurske županije na       __. 
sjednici, održanoj ________2016. godine donijela je 
 

 
O D L U K U 

o produljenju ugovora o zakupu prava lova 
u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/117 – „VRATIŠINEC“ 

 
 

 
1. Lovozakupniku lovačkom društvu  „Zec“ Vratišinec produljuje se Ugovor broj 20017 o zakupu 
prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/117 -VRATIŠINEC“ (KLASA: 323-01/05-
02/5, URBROJ: 2109/1-01-05-3 od 31. listopada 2005. godine) izmijenjenog i dopunjenog 
Aneksom ugovora  (KLASA: 323-01/05-02/5,  URBROJ: 2109/1-01-06-4 od 9. lipnja 2006. 
godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine. 
 
2. Međimurska županija i lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke, sukladno članku 30.  stavku 1. 
Zakona o lovstvu i ovoj Odluci, sklopit će ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom 
lovištu iz točke 1. ove Odluke u pisanom obliku, nakon dobivenog pozitivnog mišljenja o pravnoj 
valjanosti predmetnog ugovora od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. 
 
3. Godišnja lovozakupnina za zajedničko otvoreno lovište iz točke 1. ove Odluke odredit će se 
sukladno članku 29. stavak 4. Zakona o lovstvu. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u 
roku 15 dana od dana sklapanja ugovora iz točke 2. ove Odluke uplatiti 50% iznosa godišnje 
lovozakupnine za lovnu godinu 2016/17., a preostali iznos godišnje lovozakupnine za lovnu 
godinu 2016/17. zaključno do 30. rujna 2016. godine. 
 
4. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora iz 
točke 2. ove Odluke dostaviti Međimurskoj županiji garanciju banke u iznosu godišnje 
lovozakupnine. 
 
5. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u roku 90 dana od dana sklapanja Ugovora iz 
točke 2. ove Odluke, donijeti lovnogospodarsku osnovu za predmetno lovište. 
 
6. Ako lovozakupnik odustane od zakupa prava lova i ne pristupi sklapanju ugovora iz točke 2. 
ove Odluke ili ako Državno odvjetništvo Republike Hrvatske da negativno mišljenje na nacrt 
ugovora iz točke 2. ove Odluke, ova Odluka će se ukinuti i objavit će se javni natječaj za davanje 
u zakup predmetnog lovišta, sukladno uvjetima natječaja prema Odluci Skupštine Međimurske 
županije o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za zakup 
zajedničkih lovišta na području Međimurske županije. 
 
7. Ako lovozakupnik ne uplati godišnju lovozakupninu, ne dostavi garanciju banke ili ne donese 
lovnogospodarsku osnovu, Međimurska županija će raskinuti ugovor iz točke 2. ove Odluke bez 
otkaznog roka i objaviti javni natječaj za davanje u zakup predmetnog lovišta, na način i pod 
uvjetima određenima Zakonom o lovstvu. 
 
8. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske 
županije“.  
 
 

 
 



O b r a z l o ž e n j e 
  
Na temelju članka 30. Zakona o lovstvu, Skupština Međimurske 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, te ako u 
proteklom razdoblju nisu podneseni optužni prijedlozi za prekršaje iz članka 96. stavka 1. točke 
1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 13,. 14., članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i članka 98. 
stavka 1. točke 6., 7., 10., 11., 12., 13. Zakona.  Ugovor se može produžiti  uz prethodnu 
suglasnost Ministarstva poljoprivrede na podneseni zahtjev.  
 
Članak 30. stavak 5. propisuje kako se zahtjev za produljenje Ugovora podnosi Županiji najranije 
u zadnjoj lovnoj godini, a najkasnije 120 dana prije isteka Ugovora. Odluku o produljenju Ugovora 
donosi nadležno tijelo. Zadnja lovna godina teče od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine. 
 
Lovačko društvo „Zec“ Vratišinec, podnijelo je u zakonskom roku pisani zahtjev za produljenje 
ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/117 –„VRATIŠINEC“, za 
koji je dobivena prethodna suglasnost Ministarstva poljoprivrede (Klasa: 323-01/15-02/157 
URBROJ: 525-11/0898-15-2 od 23.09.2015. godine). 
 
Uvidom u računovodstvenu evidenciju Međimurske županije - Upravni odjel za poslove župana i 
temeljem prethodne suglasnosti  Ministarstva poljoprivrede na podneseni zahtjev, utvrđeno je da 
je lovozakupnik podnio zahtjev u propisanom roku te da je u dosadašnjem razdoblju važenja 
Ugovora o zakupu prava lova provodio mjere i radnje propisane Ugovorom i Zakonom. 
 
Slijedom navedenoga riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
 
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 mjesno 
nadležnog upravnog suda u roku 30 dana od dana primitka ove Odluke. 
 
 
 
 
KLASA. 
URBROJ: 
Čakovec,  
 
                                                    PREDSJEDNIK: 
                   Mladen Novak, dipl.ing. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5.  Zakona o lovstvu  ("Narodne novine", 
broj: 140/05., 75/09. i 14/14.) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik 
Međimurske županije“ broj  26/10,3/14, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14), povodom zahtjeva 
Lovačkog društva „Srndać“ Selnica,  lovozakupnika u zajedničkom otvorenom lovištu broj: 
XX/119 –„SELNICA“, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede (Klasa: 323-01/15-
02/157 URBROJ: 525-11/0898-15-2 od 23.09.2015. godine), Skupština Međimurske županije na       
__. sjednici, održanoj _______2016. godine donijela je 
 
 

 
O D L U K U 

o produljenju ugovora o zakupu prava lova 
u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/119 –„SELNICA“ 

 
 

 
1. Lovozakupniku lovačkom društvu  „Srndać“ Selnica produljuje se Ugovor broj 20019 o zakupu 
prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/119 –„SELNICA“ (KLASA: 323-01/05-02/14, 
URBROJ: 2109/1-01-05-3 od 31. listopada 2005. godine) izmijenjenog i dopunjenog Aneksom 
ugovora  (KLASA: 323-01/05-02/14,  URBROJ: 2109/1-01-06-4 od 9. lipnja 2006. godine) za 
razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine. 
 
2. Međimurska županija i lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke, sukladno članku 30.  stavku 1. 
Zakona o lovstvu i ovoj Odluci, sklopit će ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom 
lovištu iz točke 1. ove Odluke u pisanom obliku, nakon dobivenog pozitivnog mišljenja o pravnoj 
valjanosti predmetnog ugovora od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. 
 
3. Godišnja lovozakupnina za zajedničko otvoreno lovište iz točke 1. ove Odluke odredit će se 
sukladno članku 29. stavak 4. Zakona o lovstvu. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u 
roku 15 dana od dana sklapanja ugovora iz točke 2. ove Odluke uplatiti 50% iznosa godišnje 
lovozakupnine za lovnu godinu 2016/17., a preostali iznos godišnje lovozakupnine za lovnu 
godinu 2016/17. zaključno do 30. rujna 2016. godine. 
 
4. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora iz 
točke 2. ove Odluke dostaviti Međimurskoj županiji garanciju banke u iznosu godišnje 
lovozakupnine. 
 
5. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u roku 90 dana od dana sklapanja Ugovora iz 
točke 2. ove Odluke, donijeti lovnogospodarsku osnovu za predmetno lovište. 
 
6. Ako lovozakupnik odustane od zakupa prava lova i ne pristupi sklapanju ugovora iz točke 2. 
ove Odluke ili ako Državno odvjetništvo Republike Hrvatske da negativno mišljenje na nacrt 
ugovora iz točke 2. ove Odluke, ova Odluka će se ukinuti i objavit će se javni natječaj za davanje 
u zakup predmetnog lovišta, sukladno uvjetima natječaja prema Odluci Skupštine Međimurske 
županije o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za zakup 
zajedničkih lovišta na području Međimurske županije. 
 
7. Ako lovozakupnik ne uplati godišnju lovozakupninu, ne dostavi garanciju banke ili ne donese 
lovnogospodarsku osnovu, Međimurska županija će raskinuti ugovor iz točke 2. ove Odluke bez 
otkaznog roka i objaviti javni natječaj za davanje u zakup predmetnog lovišta, na način i pod 
uvjetima određenima Zakonom o lovstvu. 
 
8. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske 
županije“.  
 
 

 



 
O b r a z l o ž e n j e 

  
Na temelju članka 30. Zakona o lovstvu, Skupština Međimurske 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, te ako u 
proteklom razdoblju nisu podneseni optužni prijedlozi za prekršaje iz članka 96. stavka 1. točke 
1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 13,. 14., članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i članka 98. 
stavka 1. točke 6., 7., 10., 11., 12., 13. Zakona.  Ugovor se može produžiti  uz prethodnu 
suglasnost Ministarstva poljoprivrede na podneseni zahtjev.  
 
Članak 30. stavak 5. propisuje kako se zahtjev za produljenje Ugovora podnosi Županiji najranije 
u zadnjoj lovnoj godini, a najkasnije 120 dana prije isteka Ugovora. Odluku o produljenju Ugovora 
donosi nadležno tijelo. Zadnja lovna godina teče od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine. 
 
Lovačko društvo „Srndać“ Selnica, podnijelo je u zakonskom roku pisani zahtjev za produljenje 
ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/119 – „SELNICA“, za koji 
je dobivena prethodna suglasnost Ministarstva poljoprivrede (Klasa: 323-01/15-02/157 URBROJ: 
525-11/0898-15-2 od 23.09.2015. godine). 
 
Uvidom u računovodstvenu evidenciju Međimurske županije - Upravni odjel za poslove župana i 
temeljem prethodne suglasnosti  Ministarstva poljoprivrede na podneseni zahtjev, utvrđeno je da 
je lovozakupnik podnio zahtjev u propisanom roku te da je u dosadašnjem razdoblju važenja 
Ugovora o zakupu prava lova provodio mjere i radnje propisane Ugovorom i Zakonom. 
 
Slijedom navedenoga riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
 
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 mjesno 
nadležnog upravnog suda u roku 30 dana od dana primitka ove Odluke. 
 
 
 
 
KLASA. 
URBROJ: 
Čakovec,  
 
                                                    PREDSJEDNIK: 
                   Mladen Novak, dipl.ing. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Na temelju članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5.  Zakona o lovstvu  ("Narodne novine", 
broj: 140/05., 75/09. i 14/14.) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik 
Međimurske županije“ broj  26/10,3/14, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14), povodom zahtjeva 
trgovačkog društva „BIOINSTITUT“ Čakovec,  lovozakupnika u zajedničkom otvorenom lovištu 
broj: XX/120 –„ČAKOVEC III“, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede (Klasa: 323-
01/15-02/157 URBROJ: 525-11/0898-15-2 od 23.09.2015. godine), Skupština Međimurske 
županije na ___. sjednici, održanoj ______2016. godine donijela je 
 

 
O D L U K U 

o produljenju ugovora o zakupu prava lova 
u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/120 –„ČAKOVEC III“ 

 
 

 
1. Lovozakupniku trgovačkom društvu  „BIOINSTITUT“ d.o.o. Čakovec produljuje se Ugovor broj 
20020 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/120 –„ČAKOVEC III“ 
(KLASA: 323-01/05-02/21, URBROJ: 2109/1-01-05-3 od 31. listopada 2005. godine) izmijenjenog 
i dopunjenog Aneksom ugovora  (KLASA: 323-01/05-02/21,  URBROJ: 2109/1-01-06-4 od 9. 
lipnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine. 
 
2. Međimurska županija i lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke, sukladno članku 30.  stavku 1. 
Zakona o lovstvu i ovoj Odluci, sklopit će ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom 
lovištu iz točke 1. ove Odluke u pisanom obliku, nakon dobivenog pozitivnog mišljenja o pravnoj 
valjanosti predmetnog ugovora od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. 
 
3. Godišnja lovozakupnina za zajedničko otvoreno lovište iz točke 1. ove Odluke odredit će se 
sukladno članku 29. stavak 4. Zakona o lovstvu. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u 
roku 15 dana od dana sklapanja ugovora iz točke 2. ove Odluke uplatiti 50% iznosa godišnje 
lovozakupnine za lovnu godinu 2016/17., a preostali iznos godišnje lovozakupnine za lovnu 
godinu 2016/17. zaključno do 30. rujna 2016. godine. 
 
4. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora iz 
točke 2. ove Odluke dostaviti Međimurskoj županiji garanciju banke u iznosu godišnje 
lovozakupnine. 
 
5. Lovozakupnik iz točke 1. ove Odluke dužan je u roku 90 dana od dana sklapanja Ugovora iz 
točke 2. ove Odluke, donijeti lovnogospodarsku osnovu za predmetno lovište. 
 
6. Ako lovozakupnik odustane od zakupa prava lova i ne pristupi sklapanju ugovora iz točke 2. 
ove Odluke ili ako Državno odvjetništvo Republike Hrvatske da negativno mišljenje na nacrt 
ugovora iz točke 2. ove Odluke, ova Odluka će se ukinuti i objavit će se javni natječaj za davanje 
u zakup predmetnog lovišta, sukladno uvjetima natječaja prema Odluci Skupštine Međimurske 
županije o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za zakup 
zajedničkih lovišta na području Međimurske županije. 
 
7. Ako lovozakupnik ne uplati godišnju lovozakupninu, ne dostavi garanciju banke ili ne donese 
lovnogospodarsku osnovu, Međimurska županija će raskinuti ugovor iz točke 2. ove Odluke bez 
otkaznog roka i objaviti javni natječaj za davanje u zakup predmetnog lovišta, na način i pod 
uvjetima određenima Zakonom o lovstvu. 
 
8. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske 
županije“.  
 
 

 



 
O b r a z l o ž e n j e 

  
Na temelju članka 30. Zakona o lovstvu, Skupština Međimurske 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, te ako u 
proteklom razdoblju nisu podneseni optužni prijedlozi za prekršaje iz članka 96. stavka 1. točke 
1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 13,. 14., članka 97. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i članka 98. 
stavka 1. točke 6., 7., 10., 11., 12., 13. Zakona.  Ugovor se može produžiti  uz prethodnu 
suglasnost Ministarstva poljoprivrede na podneseni zahtjev.  
 
Članak 30. stavak 5. propisuje kako se zahtjev za produljenje Ugovora podnosi Županiji najranije 
u zadnjoj lovnoj godini, a najkasnije 120 dana prije isteka Ugovora. Odluku o produljenju Ugovora 
donosi nadležno tijelo. Zadnja lovna godina teče od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine. 
 
Trgovačko društvo „BIOINSTITUT“ d.o.o. Čakovec, podnijelo je u zakonskom roku pisani zahtjev 
za produljenje ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/120 –
„ČAKOVEC III“, za koji je dobivena prethodna suglasnost Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 
323-01/15-02/157 URBROJ: 525-11/0898-15-2 od 23.09.2015. godine). 
 
Uvidom u računovodstvenu evidenciju Međimurske županije - Upravni odjel za poslove župana i 
temeljem prethodne suglasnosti  Ministarstva poljoprivrede na podneseni zahtjev, utvrđeno je da 
je lovozakupnik podnio zahtjev u propisanom roku te da je u dosadašnjem razdoblju važenja 
Ugovora o zakupu prava lova provodio mjere i radnje propisane Ugovorom i Zakonom. 
 
Slijedom navedenoga riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
 
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 mjesno 
nadležnog upravnog suda u roku 30 dana od dana primitka ove Odluke. 
 
 
 
 
KLASA. 
URBROJ: 
Čakovec,  
 
                                                    PREDSJEDNIK: 
                   Mladen Novak, dipl.ing. 
     
 
 
 
 


