Temeljem članka 29. stavka 8. Zakona o lovstvu («Narodne novine» broj 140/05., 75/09., 153/09.
i 14/14.) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj
26/10, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) Skupština Međimurske županije je na
____sjednici, održanoj _________2016. godine, donijela

ODLUKU
o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda
za zakup zajedničkih lovišta na području Međimurske županije

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se postupak i uvjeti javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih
lovišta na području Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Županija), kriteriji vrjednovanja
ponuda za davanje zajedničkih lovišta u zakup te vrijeme za sklapanje ugovora o zakupu
zajedničkog lovišta.
Članak 2.
Zajednička lovišta na području Međimurske županije, ustanovljena Odlukom o ustanovljenju
zajedničkih lovišta koju je donijela Skupština Međimurske županije 31.03.2006. godine, daju se u
zakup putem javnog natječaja na rok od deset godina.
Članak 3.
Javni natječaj provodi Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih
lovišta na području Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Komisija) koju imenuje Županijska
skupština. Zadaća komisije je raspisati i objaviti javni natječaj, razmotriti zaprimljene ponude,
utvrditi prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude i dostaviti ga na odlučivanje Skupštini
Međimurske županije kao nadležnom tijelu. Komisija na svakoj sjednici vodi zapisnik.
Članak 4.
Javni natječaj objavljuje se na mrežnoj stranici Međimurske županije i najmanje u jednom
lokalnom tjednom tisku, a otvoren je najmanje 10 dana od dana objave, bez obzira na način
dostave ponuda.
Otvaranje ponuda je javno, a obavlja se istoga dana kada je i zadnji dan za predaju ponuda.
Članak 5.
Tekst javnog natječaja mora sadržavati podatke o:
- davatelju zakupa,
- predmetu natječaja,
- vremenu trajanja zakupa,
- početnoj cijeni lovozakupnine,
- pravu na podnošenje ponude,
- obveznom sadržaju ponude,
- adresi, krajnjem roku i načinu za dostavu ponuda,
- mjestu i vremenu (dan i sat) otvaranja ponuda,
- kriterijima za odabir, načinu i roku priopćavanja odabira najpovoljnijeg ponuditelja,
- mogućnosti odustajanja od ponude,
- uvjetima poništenja javnog natječaja
- druge podatke koje odredi Komisija.
Članak 6.
U natječajnom postupku mogu sudjelovati sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe koje
zadovoljavaju sljedeće uvjete:

- da na području Republike Hrvatske imaju sjedište i registriranu djelatnost za obavljanje lova u
skladu s propisima Republike Hrvatske,
- da nisu kažnjavane 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,
- da nemaju nepodmirenih dugovanja prema Međimurskoj županiji,
- da nemaju nepodmirenih dugovanja prema Republici Hrvatskoj s naslova dospjelih poreznih
obveza, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza
pod uvjetom da se ponuditelj pridržava rokova plaćanja.
Članak 7.
Ponuda koja se dostavlja na javni natječaj mora sadržavati sljedeće podatke i dokumentaciju:
− ponudbeni list koji mora sadržavati osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime,
odnosno tvrtka ponuditelja, OIB, adresa, odnosno sjedište, naziv banke i IBAN broj
računa na koji se uplaćena jamčevina vraća) i iznos ponuđene godišnje lovozakupnine
izražene u kunama, napisan brojkama i slovima,
− izvod iz sudskog ili obrtnog registra, odnosno registra udruga ili kojeg drugog registra, u
preslici, ne starije od 30 dana od objave javnog natječaja, kojim se dokazuje da je
ponuditelj registriran za obavljanje lova i da ima sjedište na području Republike Hrvatske,
− presliku važeće osobne iskaznice i OIB odgovorne osobe u pravnoj osobi ponuditelja,
− dokaz o uplaćenom novčanom pologu jamčevine, isključivo virmanskog naloga ili
uplatnice u iznosu 50% od početnog iznosa godišnje lovozakupnine istaknute u javnom
natječaju za pojedino lovište u korist Proračuna Međimurske županije,
− izvornik potvrde Upravnog odjela za poslove župana Međimurske županije da ponuditelj
nema nepodmirenih obveza prema Međimurskoj županiji, ne stariju od 10 dana,
− izvornik potvrde nadležne porezne uprave kojom se dokazuje da je ponuditelj ispunio
obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza, osim ako je sukladno posebnim
propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza pod uvjetom da se ponuditelj
pridržava rokova plaćanja, ne stariju od 10 dana
− pismo namjere poslovne banke da će ponuditelju izdati garanciju „na prvi poziv“ za
uredno izvršenje svih ugovornih obveza prema korisniku garancije Međimurskoj županiji i
to u visini iznosa ponuđene godišnje lovozakupnine, sukladno odredbama Zakona o
lovstvu.
Ponuda iz prethodnog stavka mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku te sadržavati datum,
pečat i potpis ovlaštene osobe ponuditelja.
Međimurska županija će po službenoj dužnosti zatražiti provjeru u kaznenoj evidenciji o
nekažnjavanju za kazneno djelo protuzakonitog lova i u prekršajnoj evidenciji o nekažnjavanju za
prekršaj iz članka 96. i 99. Zakona o lovstvu jer se pravo lova se ne može dati osobi prema kojoj
je izrečena kazna za kazneno djelo krivolova ili za prekršaj iz članka 96. ili 99. Zakona o lovstvu
dok traje sigurnosna mjera, odnosno dok ne nastupi rehabilitacija po sili zakona.
Ponuda koja nije sastavljena na način kako je to određeno prethodnim stavcima ovog članka,
smatrat će se nevaljanom ponudom te će ista biti isključena iz daljnjeg postupanja.
Članak 8.
Početna cijena godišnje lovozakupnine određuje se u visini vrijednosti od 50% odstrjela divljači u
desetoj godini lovnogospodarske osnove, obračunate prema cjeniku donesenim sukladno
odredbama Zakona o lovstvu.
Iznimno, u slučajevima kada nema lovnogospodarske osnove početna cijena lovozakupnine
određuje se u visini od 50% godišnjeg odstrjela divljači, planiranog prema mogućem broju divljači
iz Odluke o ustanovljenju lovišta, obračunate prema cjeniku iz stavka 1. ovog članka.
Članak 9.
Ponuditelj je dužan na račun Međimurske županije uplatiti jamčevinu za lovište koje je predmet
javnog natječaja u iznosu od 50% početne cijene godišnje lovozakupnine istaknute u javnom
natječaju za pojedino lovište.
Ponuditelju koji bude odabran na natječaju, uplaćena jamčevina uračunati će se za plaćanje
lovozakupnine za prvu godinu zakupa lovišta.

Jamčevina koju polože ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se u roku od 5 dana od
zaključenja ugovora o zakupu s odabranim ponuditeljem.
Ponuditelj može povući svoju ponudu na temelju pisane izjave najkasnije do isteka roka za
predaju ponuda. U tom slučaju, ponuditelj može zahtijevati povrat neotvorene ponude i povrat
uplaćene jamčevine.
Ponuditelj koji povuče ponudu nakon isteka krajnjeg roka (dan i sat) za predaju ponuda, bez
obzira na razlog, gubi pravo na povrat jamčevine.
Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili ne zaključi ugovor o zakupu lovišta u roku
određenom ovom Odlukom, gubi pravo na povrat jamčevine i pravo na ponovno natjecanje za
isto lovište.
Članak 10.
Najpovoljnijom ponudom smatra se valjana ponuda kojom je ponuđen najviši iznos godišnje
lovozakupnine.
Ako dvije ili više ponuda sadrže isti iznos godišnje lovozakupnine, najpovoljnijom ponudom
smatra se ponuda koja je zaprimljena ranije.
Ako je na natječaj za pojedino lovište zaprimljena samo jedna valjana ponuda, ona će biti
prihvaćena ako sadrži iznos godišnje lovozakupnine najmanje u visini iznosa iz članka 8. st. 1.
ove Odluke.
Članak 11.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici s naznakom »Za javni natječaj za
davanje u zakup zajedničkog lovišta broj:____ - ne otvarati« na adresu Međimurske županija,
Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje zajedničkih lovišta u zakup, R. Boškovića 2, 40
000 Čakovec.
Članak 12.
Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda odredit će se u javnom natječaju.
Ponude će se otvarati po rednom broju lovišta i po redoslijedu zaprimanja, u nazočnosti članova
Komisije. Otvaranju ponuda može biti nazočna samo ovlaštena ili jedna opunomoćena osoba
svakog ponuditelja, uz uvjet predočenja pisane punomoći.
Članak 13.
Nakon javnog otvaranja ponuda, Komisija zapisnički utvrđuje za svaku zaprimljenu ponudu popis
priložene dokumentacije navedene u članku 7. ove Odluke, iznos ponuđene godišnje
lovozakupnine kao i podatak o osobi koja predstavlja ponuditelja na otvaranju ponuda. Po
okončanju javnog otvaranja ponuda, zapisnik potpisuju predsjednik, članovi Komisije i prisutni
predstavnik ponuditelja.
Članak 14.
Obrazloženi prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog lovišta,
Komisija upućuje Županijskoj skupštini, kao nadležnom tijelu, na odlučivanje.
Ugovor o zakupu zajedničkog lovišta zaključit će župan Međimurske županije s odabranim
ponuditeljem, najkasnije u roku od 30 dana od dobivanja pozitivnog mišljenja na nacrt ugovora o
zakupu lovišta od strane nadležnog državnog odvjetništva.
Ako odabrani ponuditelj odustane od sklapanja predloženog ugovora o zakupu zajedničkog
lovišta iz bilo kojeg razloga, ugovor se može sklopiti s prvim sljedećim ponuditeljem, ukoliko je
njegova ponuda bila valjana i ukoliko je iznos ponuđene godišnje lovozakupnine bio jednak ili viši
od početno utvrđenog iznosa godišnje lovozakupnine.
Članak 15.
U slučaju da niti jedan od ponuditelja ne ispunjava uvjete propisane javnim natječajem za zakup
pojedinog zajedničkog lovišta, ako ne pristigne niti jedna valjana ponuda ili ne dođe do sklapanja
ugovora o zakupu, bez obzira na razlog, Komisija će poništiti javni natječaj u cijelosti ili dio javnog
natječaja koji se odnosi na pojedino zajedničko lovište i ponovno objaviti javni natječaj prema
istim uvjetima.

U slučaju da za vrijeme trajanja natječajnog postupka dođe do bitnih izmjena zakonskih uvjeta za
davanje lovišta u zakup, Komisija će poništiti javni natječaj u cijelosti te o toj činjenici izvijestiti
Županijsku skupštinu.
Članak 16.
Svaki ponuditelj snosi sve troškove za pripremu i podnošenje ponude na natječaj, bez obzira na
ishod natječaja.
Članak 17.
Sredstva za provedbu natječaja i rad Komisije osiguravaju se u Proračunu Međimurske županije.
Članak 18.
Stručne i administrativne poslove vezane za provedbu ove Odluke obavljati će Upravni odjel za
gospodarske djelatnosti Međimurske županije.
Članak 19.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom glasniku Međimurske županije«.

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA:
URBROJ:
Čakovec,

PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.

O b r a z l o ž e nj e
Na području Međimurske županije nalazi se 20 zajedničkih otvorenih lovišta za koja ističu ugovori
o zakupu sklopljeni za desetgodišnje razdoblje od 1. travnja 2006. do 31. ožujka 2016.
Lovozakupnici svih lovišta dostavili su u roku propisanom člankom 30. stavak 5. Zakona o
lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05., 75/09. i 14/14.) pisani zahtjev Međimurskoj županiji,
kojim traže produljenje ugovora o zakupu prava za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka
2026. godine.
Odredbama članka 30. stavka 4. Zakona o lovstvu propisano je da se Ugovor o zakupu
zajedničkog lovišta može na zahtjev lovozakupnika produljiti za isto razdoblje, uz prethodnu
suglasnost Ministarstva ako je lovozakupnik provodio mjere i radnje propisane ugovorom i ovim
Zakonom i 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. ovoga Zakona. Odredbama stavka 5. istoga
članka propisano je da zahtjev za produljenje Ugovora o zakupu zajedničkog lovišta lovozakupnik
podnosi županiji najranije u zadnjoj lovnoj godini, a najkasnije 120 dana prije isteka Ugovora.
Odluku o produljenju Ugovora donosi nadležno tijelo uz prethodnu suglasnost Ministarstva
poljoprivrede.
Sukladno navedenim odredbama Zakona o lovstvu, Međimurska županija poslala je dana 28.
svibnja 2015. godine zahtjev za prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede na produljenje
Ugovora o zakupu prava lova za sva zajednička otvorena lovišta. Dopisom KLASA: 323-01/1502/157, URBROJ: 525-11/0898-15-2 od 23. rujna 2015. i KLASA: 323-01/15-02/157, URBROJ:
525-11/0898-15-3 od 2. studenog 2015. godine, Ministarstvo poljoprivrede odbija dati prethodnu
suglasnost na produljenje ugovora za pet lovišta, za koja, sukladno članku 29. Zakona o lovstvu,
treba provesti javni natječaj.
Prema članku 29. stavak 8. Zakona o lovstvu, nadležno tijelo propisuje postupak i uvjete javnog
natječaja, kriterije vrjednovanja ponuda za davanje zajedničkih lovišta u zakup te vrijeme za
sklapanje ugovora o zakupu zajedničkog lovišta.
Prijedlog Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za
davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Međimurske županije usklađen je s odredbama
Zakona o lovstvu.
Javni natječaj, sukladno članku 29. stavak 3. Zakona o lovstvu, provodi komisija koju je
imenovala Skupština Međimurske županije na 16. sjednici održanoj 10.12.2015. Komisija će
provesti javni natječaj za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Varaždinske županije
kako je predloženo i dostaviti prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkih
lovišta Županijskoj skupštini.

veljača, 2016.

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti

