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Ministarstvo poljoprivrede, na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje zakupa
prava lova (KLASA: 323-01/21-02/05, URBROJ: 525-11/0565-21-1 od 6. svibnja 2021.
godine), r a s p i s u j e
JAVNI NATJEČAJ za davanje zakupa prava lova
1. Davatelj prava lova
Naziv: Ministarstvo poljoprivrede
Sjedište – adresa: 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
Mrežna stranica: https://poljoprivreda.gov.hr/.
2. Predmet natječaja
2.1. Javni natječaj za davanje zakupa prava lova na 10 lovnih godina objavljuje se za sljedeće
državno lovište:

Red.
broj

1.

Lovište
(broj i naziv)

XII/12 – „OKUČANSKA BRDA I“

Početna cijena
Površina godišnje naknade
za pravo lova
ha

kuna

3.147

42.060,00

Tip lovišta

Županija

Otvoreno

Brodskoposavska

2.2. Zakup prava lova u lovištu je upravnim ugovorom uređen pravni odnos čiji je predmet
korištenje prava lova u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima kojima je uređeno lovstvo.
2.3. Najpovoljnija ponuda je ona kojom je ponuđena najviša naknada za pravo lova i ispunjava
uvjete natječaja.
2.4. Podaci o lovištima dostupni su putem Središnje lovne evidencije na poveznici:
https://sle.mps.hr/.
2.5. Napomena:
Prethodni ugovor je raskinut i u trenutku raspisivanja javnog natječaja Davatelj prava lova nema
podatke o eventualnom pokretanju pravnih lijekova.
3. Uvjeti davanja zakupa prava lova:
3.1. Zakup prava lova može se dati pravnoj ili fizičkoj osobi (obrtniku):
a) koja ima sjedište na području Republike Hrvatske i registrirana je za obavljanje lova
b) kojoj nije izrečena kazna za kazneno djelo protuzakonitog lova ili kazna zbog prekršaja
navedenog u članku 92. Zakona o lovstvu (NN 99/18, 32/19 i 32/20) dok traje sigurnosna mjera
odnosno dok ne nastupi rehabilitacija po sili zakona
c) koja je podmirila sve obveze iz prijašnjih ugovora o pravu lova
d) kojoj ugovor o pravu lova nije prestao u slučajevima iz članka 28. stavka 1. točaka 2. i 3. i
članka 39. stavka 1. točaka 2. i 3. Zakona o lovstvu.
3.2. Dokumenti kojima ponuditelji dokazuju ispunjavanje uvjeta za davanje zakupa prava lova:
a) Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od šest mjeseci od dana
objavljivanja Javnoga natječaja, izvornik ili preslika izvornika ovjerena kod javnog bilježnika.
b) Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak za ponuditelja i odgovornu osobu u ponuditelju i
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak za ponuditelja i odgovornu osobu u ponuditelju,
izvornici ili preslike izvornika ovjerene kod javnog bilježnika ili Izjava pod prisegom
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ponuditelja da ponuditelju i odgovornoj osobi u ponuditelju nije izrečena kazna za kazneno djelo
protuzakonitog lova ili kazna zbog prekršaja navedenog u članku 92. Zakona o lovstvu.
c) Izjava pod prisegom ponuditelja da nema nepodmirenih obveza po ugovorima o pravu lova ili
Izjava pod prisegom ponuditelja da nije imao sklopljene ugovore o pravu lova.
d) Izjava pod prisegom ponuditelja da ugovor o pravu lova nije prestao u slučajevima iz članka
28. stavka 1. točaka 2. i 3. i članka 39. stavka 1. točaka 2. i 3. Zakona o lovstvu ili Izjava pod
prisegom ponuditelja da nije imao sklopljene ugovore o pravu lova.
Izjave iz točaka 3.2.b), c) i d) može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja i
za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti
zastupanja, donošenja odluka ili nadzora ponuditelja. Davatelj prava lova zadržava pravo
provjere istinitosti Izjava.
4. Jamčevina koju polaže ponuditelj na javnom natječaju

Red.
broj

1.

Lovište
(broj – naziv)

XII/12 – „OKUČANSKA BRDA I“

Početna cijena
godišnje naknade Iznos jamčevine
za pravo lova
kuna

kuna

42.060,00

21.030,00

4.1. Jamčevina se uplaćuje u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, na IBAN:
HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 9725-1079-OIB, s opisom plaćanja:
„JAMČEVINA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA LOVIŠTE: XII/12 – „OKUČANSKA BRDA I“.
4.2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini ponuditelj prilaže ponudi.
4.3. Obaveza plaćanja jamčevine smatra se izvršenom na dan kada sredstva budu proknjižena na
računu Državnog proračuna Republike Hrvatske. Komisija za provedbu postupaka javnih
natječaja za davanje zakupa prava lova na državnim lovištima (u daljnjem tekstu: Komisija) će
nakon otvaranja ponuda zatražiti izvještaj Ministarstva o uplaćenim jamčevinama i ponuda čija
jamčevina u punom iznosu ne bude na računu Državnog proračuna Republike Hrvatske s danom
otvaranja ponuda smatrat će se nepotpunom i bit će isključena iz sudjelovanja u daljnjem
natječajnom postupku.
4.4. Davatelj prava lova neće polagati pravo na iznos jamčevine i vratit će jamčevinu:
- svim ponuditeljima koji nisu izabrani kao najpovoljniji, odmah po donošenju odluke o davanju
zakupa prava lova
- nakon isteka roka valjanosti ponude
- u slučaju poništenja Javnoga natječaja, odmah po dostavljanju odluke o poništenju javnoga
natječaja
- ako ponuditelj odustane od ponude prije početka otvaranja ponuda.
4.5. Davatelj prava lova polagat će pravo na iznos jamčevine i neće vratit jamčevinu:
- ako ponuditelj odustane od ponude u vremenu nakon početka otvaranja ponuda i sve do roka
valjanosti ponude
- u slučaju dostavljanja neistinitih odnosno krivotvorenih dokaza koji se traže Dokumentacijom
za javni natječaj
- najpovoljnijem ponuditelju – u tom slučaju jamčevina se prenosi na ime dijela godišnje
naknade za pravo lova
- ako najpovoljniji ponuditelj ne potpiše ugovor o zakupu prava lova.
5. Kriteriji za odabir ponuditelja
5.1. Kriterij za odabir ponuditelja odnosi se na ekonomsku i financijsku sposobnost.
Ekonomsku i financijsku sposobnost ima pravna i fizička osoba (obrtnik) koja je ispunila sve
obveze plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te koja je platežno
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sposobna, odnosno da na prvom poslovnom računu ima iznos ne manji od dvostrukog iznosa
početne cijene godišnje naknade za pravo lova i da joj račun u posljednjih šest mjeseci nije bio
blokiran više od sedam dana neprekidno te ne više od petnaest dana ukupno.
5.2. Dokumenti kojima ponuditelji dokazuju ispunjavanje kriterija:
a) Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja, ne starija od 30 dana
od dana objavljivanja Javnoga natječaja, izvornik ili preslika izvornika ovjerena kod javnog
bilježnika.
b) Dokaz o predaji financijskih izvještaja za 2019. godinu Fini u za to propisanom roku.
Ponuditelj koji nije u mogućnosti dostaviti dokaz iz ove točke, dužan je o tome ponudi priložiti
potvrdu nadležnog tijela odnosno Izjavu uz obvezno navođenje razloga.
Izjavu iz ove točke može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja i za sve
osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja,
donošenja odluka ili nadzora ponuditelja. Davatelj prava lova zadržava pravo provjere istinitosti
Izjave.
c) BON2/SOL2 prve poslovne banke, ne stariji od 30 dana od dana objavljivanja Javnoga
natječaja, izvornik potpisan i ovjeren ili s naznakom elektroničke izrade uz pisanu napomenu
vjerodostojnosti dokumenta bez potpisa i ovjere.
6. Potrebne izjave:
6.1. Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
6.2. Izjava o nepromjenjivosti ponudbene cijene
6.3. Izjava o obvezi predaje jamstva za uredno izvršenje ugovornih obveza
6.4. Izjava o prihvaćanju odredbi nacrta ugovora o zakupu prava lova
7. Sadržaj i valjanost ponude:
7.1. Od ponuditelja se očekuje da pažljivo prouči Dokumentaciju za javni natječaj te da u svojoj
ponudi priloži i uveže propisanim redoslijedom sve potrebne dokumente, dokaze, potvrde, izjave
i obrasce kako je navedeno u Dokumentaciji za javni natječaj.
7.2. Ponuda mora sadržavati ovim redoslijedom:
1. Naslovnicu ponude za javni natječaj s ispravno upisanim brojem i nazivom lovišta upisanim
korištenjem računala, ispisanu, ovjerenu potpisom i otisnutim pečatom ponuditelja
2. Sadržaj ponude izrađen od ponuditelja korištenjem računala, u kojem mora biti naveden
ukupan broj popunjenih stranica ponude te popis svih priloženih dokumenata s pripadajućom
oznakom stranice
3. Korištenjem računala popunjeni, ispisani, potpisani i pečatom ovjereni obrasci I. i II.
Dokumentacije za javni natječaj
4. Dokumenti/dokazi iz točaka 3., 4. i 5. Dokumentacije za javni natječaj po redoslijedu
navođenja u Dokumentaciji za javni natječaj
5. Korištenjem računala popunjene, ispisane, potpisane i pečatom ovjerene izjave iz točke 6.
Dokumentacije za javni natječaj po redoslijedu navođenja u Dokumentaciji za javni natječaj.
7.3. Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku (originalu).
Ponuditelj dostavlja ponudu u pisanom obliku u dvije zatvorene i zapečaćene omotnice
(kuverte). Vanjska omotnica mora sadržavati, osim adrese za dostavu ponude i naznaku: „52.
Javni natječaj za davanje zakupa prava lova – ne otvarati“.
Ako vanjska omotnica nije zatvorena, zapečaćena i označena kao što je naprijed navedeno,
ponuda će se smatrati nepravilnom i neprihvatljivom i bit će isključena iz sudjelovanja u
daljnjem natječajnom postupku. Davatelj prava lova ne snosi odgovornost ako takva ponuda
završi na pogrešnom mjestu ili se prerano otvori.
Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i dopunjavati tekst Dokumentacije za javni
natječaj.
Ponuda se izrađuje na način da čini jednu nedjeljivu cjelinu. Ponuda mora biti uvezana na način
je onemogućeno naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (tvrdi uvez ili
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povezivanje jamstvenikom stavljanjem naljepnice na mjesto vezivanja i otiskivanjem pečata
ponuditelja).
Svaka popunjena stranica ponude mora sadržavati oznaku broja stranice ponude otisnutu
neizbrisivim otiskom (korištenjem računala ili ručni upis).
Oznaka broja stranica ponude sadrži broj popunjene stranice u ponudi koja se označava kroz (/)
ukupan broj popunjenih stranica u ponudi.
7.4. Ponuda ne smije sadržavati izmjene, ispravke, dopune.
7.5. Prihvatljivi su dokumenti isključivo dokazi nabrojani u točkama 3., 4., 5. i 6. Dokumentacije
za javni natječaj. Ne prihvaćaju se drugi dokazi kao jednakovrijedni dokumenti.
7.6. Ponuditelj dostavlja ponudu s godišnjom naknadom za pravo lova upisanu i brojkama i
slovima.
Naknada za pravo lova se daje za pojedino lovište koje je predmet Javnog natječaja i predstavlja
godišnji iznos.
Naknada za pravo lova u ponudi mora biti određena i veća od početne cijene.
Naknada za pravo lova u ponudi mora biti izražena u kunama (kn).
7.7. Rok valjanosti ponude ne smije biti kraći od 90 dana od dana otvaranja ponude.
7.8. Ponuda i sva dokumentacija koja se odnosi na ponudu dostavlja se na hrvatskom jeziku i
latiničnom pismu.
7.9. Inačice, varijante, alternativne i zajedničke ponude nisu dopuštene.
7.10. U slučaju podnošenja više ponuda za lovište koje je predmet Javnog natječaja, ponuditelj
mora priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za svaku pojedinu ponudu.
7.11. Ako ponuditelj ne dostavi ponudu u za to propisanom roku, ako ne dostavi sve tražene
dokumente/dokaze, ako ponuda nije izrađena u skladu s uputama za izradu ponude, ako ponuda
općenito nije u skladu s Dokumentacijom za javni natječaj ili ako ponuditelj u ponudi navede
netočne ili neistinite podatke ili ne navede sve podatke, njegova ponuda će se smatrati
nepotpunom, nepravilnom, nevaljanom i neprihvatljivom i bit će isključena iz sudjelovanja u
daljnjem natječajnom postupku.
8. Rok za dostavu ponude, vrijeme i mjesto podnošenja i otvaranja ponuda
Ponude se dostavljaju se na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, 10000 Zagreb, Planinska 2a,
s naznakom „52. Javni natječaj za davanje zakupa prava lova – ne otvarati“, najkasnije do
2. srpnja (petak) 2021. godine do 14 sati.
Ponude koje nisu pristigle do 2. srpnja (petak) 2021. godine do 14 sati na naprijed navedenu
adresu, neće se otvarati niti će se uzeti u obzir kod razmatranja.
Javno otvaranje ponuda održat će 2. srpnja (petak) 2021. godine u 14 sati na adresi: Ministarstvo
poljoprivrede, Zagreb, Planinska 2a, Dvorana I. kat, u nazočnosti Komisije po redoslijedu
zaprimanja ponuda. Otvaranju ponuda može biti nazočna jedna ovlaštena ili opunomoćena osoba
ponuditelja. Predstavnik ponuditelja dužan je, uz predočenje osobne iskaznice, svoje pisano
ovlaštenje predati Komisiji neposredno prije javnog otvaranja ponuda.
Na otvaranju ponuda, iz svake ponude naglas se čitaju broj i naziv lovišta na kojeg se ponuda
odnosi, naziv i adresa ponuditelja te cijena ponuđene godišnje naknade za pravo lova (podaci iz
I. Obrasca).
9. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora o zakupu prava lova
9.1. Najpovoljniji ponuditelj je dužan korištenje pravom lova u lovištu uskladiti s odredbama
zakonskih i podzakonskih propisa te lovnogospodarskim planom i ugovorom o zakupu prava
lova.
9.2. Rok, način i uvjeti plaćanja godišnje naknade za pravo lova: do 1. ožujka plaća se 50 %
iznosa godišnje naknade za pravo lova za iduću lovnu godinu, a preostali iznos naknade za pravo
lova zaključno do 30. rujna tekuće godine.
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Iznimno, ako se ugovor sklapa nakon navedenih rokova, rokovi za plaćanje godišnje naknade za
pravo lova uređuju se ugovorom i s time da plaćanje prvog dijela ne može biti duži od 15 dana
od dana sklapanja ugovora.
9.3. Početak i trajanje ugovora o zakupu prava lova: početak zakupa prava lova određuje se
ugovorom o zakupu prava lova i traje do kraja desete lovne godine.
9.4. Najpovoljniji ponuditelj je dužan u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora dostaviti
Davatelju prava lova garanciju banke, mjenicu s avalom banke ili mjenicu s avalom Hrvatskog
lovačkog saveza u iznosu ponuđene godišnje naknade za pravo lova za uredno izvršenje
ugovornih obaveza s rokom važenja najmanje 60 dana od dana isteka ugovora.
Propust održavanja valjanosti jamstva za provedbu ugovora u punom iznosu ili propust
pravovremenog dostavljanja novoga jamstva za provedbu ugovora u slučaju isteka ili umanjenja
vrijednosti tekućeg jamstva za provedbu ugovora smatra se bitnom povredom ugovora i
podliježe naplati ugovorne kazne u visini iznosa godišnje naknade za pravo lova te jednostranim
raskidom ugovora.
9.5. Ugovor o zakupu prava lova može se, na prijedlog Davatelja zakupa prava lova ili
lovozakupnika, izmijeniti za vrijeme njegova trajanja ako bi zbog okolnosti nastalih nakon
sklapanja ugovora, koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, ispunjenje
obveze za jednu ugovornu stranu postalo bitno otežano, ta strana može zahtijevati da se ugovor
izmijeni sukladno nastalim okolnostima.
O izmjeni ugovora ugovorne se strane moraju suglasiti.
O izmjeni ugovora o zakupu prava lova sklapa se dodatak (aneks) ugovoru o zakupu prava lova,
kojem prethodi odluka Davatelja prava lova
10. Rok za donošenje odluke o davanju zakupa prava lova
Odluku o davanju zakupa prava lova donosi Davatelj prava lova na prijedlog Komisije.
Rok za donošenje odluke o davanju zakupa prava lova iznosi 90 dana od dana javnog otvaranja
ponuda.
Odluka o davanju zakupa prava lova dostavit će se svim ponuditeljima na dokaziv način.
11. Troškovi natječaja
Ponuditelj snosi sve troškove za pripremu i podnošenje ponude na Javni natječaj.
Davatelj prava lova ni u kojem slučaju nije odgovoran niti dužan snositi troškove za pripremu i
podnošenje ponude, bez obzira na ishod Javnog natječaja.
12. Odustajanje od ponude
Tijekom roka za dostavu ponuda ponuditelj može od podnesene ponude odustati uz pravo na
povrat jamčevine na temelju pisane izjave.
Ponuditelji mogu prije početka otvaranja ponuda odustati od podnesene ponude, uz pravo na
povrat jamčevine.
U slučaju odustajanja od ponude, ponuditelj može zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude.
Ponuditelji koji odustanu od podnesene ponude nakon početka otvaranja ponuda nemaju pravo
na povrat jamčevine.
U slučaju odustajanja najpovoljnijeg ponuditelja od ponude nakon donošenja odluke o davanju
zakupa prava lova ili ne pristupanju najpovoljnijeg ponuditelja sklapanju ugovora, objavit će se
novi javni natječaj za davanje zakupa prava lova na lovištu.
13. Uvid u ponude
Na dan otvaranja ponuda, a nakon provedenog postupka otvaranja ponuda, svaki ovlašteni
predstavnik ponuditelja ima pravo uvida u vlastitu ponudu, dok od ostalih ponuditelja ima pravo
uvida samo u I. Obrazac ponude.
Nakon dostavljanja odluke o davanju zakupa prava lova, svim zainteresiranim ponuditeljima
koji su sudjelovali na natječaju dopustit će se uvid u vlastitu ponudu i ponudu odabranog
ponuditelja te akte Komisije koji se odnose na predmetni natječaj.
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14. Pravni lijekovi
Protiv odluke o davanju zakupa prava lova ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti
upravni spor tužbom kod mjesno nadležnog upravnog suda, u roku 30 dana od dana dostave
predmetne odluke.
15. Poništenje Javnog natječaja
Davatelj prava lova zadržava pravo bez obrazloženja odbiti sve ponude i poništiti Javni natječaj
ili dio Javnog natječaja i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima ako:
15.1. se uvjeti za Javni natječaj bitno izmjene prije isteka roka za dostavu ponuda
15.2. za Javni natječaj ili dio natječaja ne pristigne niti jedna ponuda
15.3. za Javni natječaj ili dio natječaja ne pristigne niti jedna prihvatljiva ponuda
15.4. je cijena najpovoljnije ponude manja od početne cijene godišnje naknade za pravo lova
15.5. postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka javnoga natječaja
da su bile poznate prije
15.6. postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg teksta Javnog
natječaja odnosno Dokumentacije za javni natječaj
15.7. Davatelj prava lova poništi odluku o raspisivanju javnog natječaja za davanje zakupa prava
lova.
16. Kontakt točka: do dana otvaranja ponuda za sve informacije uz pripremu i podnošenje
ponude na javni natječaj možete se obratiti na adresu e-pošte: lovstvo@mps.hr.

*P/8624326*
KLASA: 323-01/21-02/05
URBROJ: 525-11/0565-21-2
Zagreb, 6. svibnja 2021. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
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2. NACRT UGOVORA O ZAKUPU PRAVA
LOVA NA DRŽAVNOM LOVIŠTU
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Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o lovstvu („Narodne novine“, br. 99/18, 32/19 i 32/20) i
Odluke Ministarstva poljoprivrede o davanju zakupa prava lova u državnom lovištu broj: ------------------------- (KLASA: ---------------, URBROJ: ------------ od --. ------ 200-. godine), Ministarstvo nadležno za
poslove lovstva, sjedište, adresa, OIB, zastupano po funkcija ime i prezime ovlaštene osobe (u daljnjem
tekstu: Davatelj prava lova) s jedne strane i naziv, sjedište, adresa, OIB zastupan po funkcija ime i
prezime ovlaštene osobe (u daljnjem tekstu: Lovozakupnik) s druge strane, dana
............................................................................. . godine s k l a p a j u

U G O V O R broj -----o
zakupu prava lova na državnom lovištu
broj: -------------------------u daljnjem tekstu: Ugovor.
I.
(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju: da je Davatelj prava lova proveo Javni natječaj za
davanje zakupa prava lova u državnim lovištima, objavljen dana --------------------- na mrežnim
stranicama https://poljoprivreda.gov.hr/.
(2) Davatelj prava lova donio je Odluku o jednostranom raskidu ugovora (KLASA: UP/I-32301/21-02/04, URBROJ: 525-11/0569-21-4 od 5. ožujka 2021. godine) u državnom lovištu broj: XII/12 –
„OKUČANSKA BRDA I“. Naziv tužitelja pokrenulo je upravni spor tužbom Upravnom sudu u ------------ (Poslovni broj: -----------------) protiv navedene Odluke.
(3) Davatelj prava lova donio je Odluku (------------------------------------------) o davanju zakupa
prava lova u državnom lovištu broj: --------------------------. Naziv tužitelja pokrenulo je upravni spor
tužbom Upravnom sudu u ------------- (Poslovni broj: -----------------) protiv navedene Odluke.
(4) Ugovor će se raskinuti, a Lovozakupnik se odriče bilo kakvih prava na povrat uplaćene
godišnje naknade za pravo lova, na povrat eventualnih ulaganja te na naknadu štete ako se presudom
Upravnog suda u ---------------- ukine ili poništi Odluka navedena u stavku (2) ili/i u stavku 3. ove točke i
Davatelj prava lova bude u obvezi raskinut Ugovor.
*ova točka ugovora ugrađuje se ako prethodni lovoovlaštenik i/ili sudionici javnoga natječaja pokrenu
upravni spor
II.
Davatelj prava lova daje, a Lovozakupnik prima zakup prava lova na državnom lovištu broj: ----------------------(u daljnjem tekstu: lovište), površine -------------- ha, ustanovljeno Odlukom ------------------------------------------------ (KLASA: ---------------------, URBROJ: -------------------od -------------- 200-.
godine), koje se prostire na području ---------------------------------------- županije.
III.
Lovozakupnik je dužan korištenje pravom lova u lovištu uskladiti s odredbama zakonskih i
podzakonskih propisa te lovnogospodarskim planom i Ugovorom.
IV.
Zakup prava lova na lovištu (10 lovnih godina) daje se za razdoblje od dana sklapanja Ugovora
do 31. ožujka 20--. godine.
V.
(1) Lovozakupnik ne smije pravo lova iz Ugovora dati u podzakup.
(2) Prijenos Ugovora na pravnog slijednika ili treću osobu dopušten je isključivo uz prethodnu
suglasnost Davatelja prava lova. Prijenos Ugovora bez prethodne suglasnosti Davatelja prava lova smatra
se bitnom povredom ovoga Ugovora i podliježe naplati ugovorne kazne u visini iznosa godišnje naknade
za pravo lova te jednostranim raskidom Ugovora.
VI.
(1) Godišnja naknada za pravo lova za lovnu godinu (1. travnja tekuće godine do 31. ožujka
sljedeće godine) iznosi ----------------- kn (slovima: --------------------------------).
(2) Godišnja naknada za pravo lova iz stavka 1. ove točke uplaćuje se dva puta godišnje i to: do
1. ožujka 50 % godišnje naknade za pravo lova za iduću lovnu godinu, a preostali iznos godišnje naknade
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za pravo lova zaključno do 30. rujna tekuće lovne godine, na račun Državnog proračuna Republike
Hrvatske otvorenog na razini ----------------- županije IBAN: HR----------------- s naznakom model: HR05
i poziv na broj: -----------------.
(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ove točke, godišnja naknada za lovnu godinu 20--./2-.
obračunava se u odgovarajućem iznosu za razdoblje od dana sklapanja Ugovora do 31. ožujka 20--.
godine pri čemu je 50 % predmetne godišnje naknade, umanjene za iznos uplaćene jamčevine,
Lovozakupnik dužan uplatiti u roku 15 dana od dana sklapanja Ugovora, a preostali iznos godišnje
naknade za pravo lova za lovnu godinu 20--/2-. u roku 60 dana od dana sklapanja Ugovora.
*ovaj stavak ugrađuje se ako se ugovor sklopi nakon početka lovne godine
(4) Lovozakupnik je dužan godišnju naknadu za pravo lova uplaćivati u za to propisanim
rokovima bez posebnog poziva Davatelja prava lova, prema otplatnom planu koji je tiskan u prilogu
Ugovora i njegov je sastavni dio.
(5) Za uplaćena sredstva na ime godišnje naknade za pravo lova nakon proteka rokova iz stavaka
2. i 3. ove točke obračunat će se zatezna kamata prema važećim zakonskim propisima koji se odnose na
prikupljanje sredstava za Državni proračun.
(6) Bez uplaćenih sredstava u rokovima i na način propisan s ovom točkom Ugovora, lov nije
dopušten.
VII.
(1) Lovozakupnik je dužan, u smislu članka 24. stavka 4. točke 1. Zakona o lovstvu za uredno
izvršenje obveza preuzetih Ugovorom, osiguravati financijska sredstva u visini iznosa godišnje naknade
za pravo lova. Sredstva su namijenjena za naplatu:
- neuplaćene naknade za pravo lova
- naknadu negativne razlike divljači, lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
- naknadu štete koja nastaje neurednim ispunjavanjem ugovornih obaveza ili
- naknadu štete koja nastaje zbog neispunjenja obaveza na način i pod uvjetom kako je
Lovozakupnik preuzeo Ugovorom, a posljedica koje je prestanak zakupa prava lova.
(2) U skladu sa stavkom 1. ove točke, Lovozakupnik je dužan u roku od 30 dana od dana
sklapanja Ugovora dostaviti Davatelju prava lova garanciju banke, mjenicu s avalom banke ili mjenicu s
avalom Hrvatskog lovačkog saveza (u daljnjem tekstu: jamstvo za provedbu ugovora) u visini iznosa
financijskih sredstava od ---------- kn (slovima: -------------------) s rokom važenja najmanje 60 dana od
dana isteka Ugovora.
(3) Lovozakupnik je dužan jamstvo za provedbu ugovora održavati do roka navedenog u stavku
2. ove točke ili ishoditi novo najmanje 30 dana prije isteka važenja tekućeg jamstva za provedbu ugovora
ili odmah, ako je riječ o umanjenju vrijednosti iznosa jamstva za provedbu ugovora naplatom po tekućem
jamstvu za provedbu ugovora.
(4) Propust održavanja valjanosti jamstva za provedbu ugovora u punom iznosu ili propust
pravovremenog dostavljanja novoga jamstva za provedbu ugovora u slučaju isteka ili umanjenja
vrijednosti tekućeg jamstva za provedbu ugovora smatra se bitnom povredom ovoga Ugovora i podliježe
naplati ugovorne kazne u visini iznosa godišnje naknade za pravo lova te jednostranim raskidom
Ugovora.
(5) Korisnik financijskih sredstava iz ove točke je Davatelj prava lova i ne smiju se koristiti u
druge svrhe.
VIII.
(1) Davatelj prava lova može i prije isteka roka na koji je sklopljen Ugovor jednostrano raskinut
Ugovor osobito:
1. u slučajevima određenim člankom 29. stavkom 1. Zakona o lovstvu
2. ako Lovozakupnik ne postupi u skladu s točkom VI. Ugovora ili općenito neuredno plaća
naknadu za pravo lova
3. ako Lovozakupnik ne postupi u skladu s točkom VII. Ugovora
4. ako Lovozakupnik pravo lova iz Ugovora da u podzakup ili ako prenese pravo lova na pravnog
slijednika ili treću osobu bez prethodne suglasnosti Davatelja prava lova
5. ako se utvrdi da je propustima Lovozakupnika u provedbi lovnogospodarskog plana, bez
opravdanih razloga, za pojedinu godinu povećan fond pojedine vrste iznad dopuštenih odstupanja ili
umanjen fond pojedine vrste divljači ispod biološkog minimuma
6. ako jedan ili više članova Lovozakupnika i osobe kojima je Lovozakupnik omogućio lov u
lovištu počini radnje iz članka 92. stavka 1. Zakona o lovstvu. Zbog navedenih razloga Davatelj prava
lova može raskinuti Ugovor bez obzira na vođenje prekršajnog postupka i njegov ishod.

Stranica Dokumentacije za javni natječaj 12/27

Ministarstvo poljoprivrede

Dokumentacija za 52. Javni natječaj

7. ako Lovozakupnik ne nadoknadi bilo koju štetu od divljači za koju je utvrđena njegova
odgovornost u izvršavanju prava lova temeljem Ugovora
8. ako dođe do prestanka Lovozakupnika u smislu odredbi propisa kojima se uređuje osnivanje,
djelovanje, prestanak i sl. udruga
*podtočka 8. ove točke ovisi o tipu Lovozakupnika
8. ako dođe do prestanka Lovozakupnika u smislu odredbi propisa kojima se uređuje osnivanje, djelovanje,
prestanak i sl. udruga – ako je lovozakupnik lovačko društvo/udruga ili
8. ako dođe do prestanka Lovozakupnika u smislu odredbi propisa kojima se uređuje osnivanje, ustroj,
prestanak i sl. trgovačkih društava – ako je Lovozakupnik trgovačko društvo d.o.o., j.d.o.o., d.d., k.d. udruženje ili
8. ako dođe prestanka Lovozakupnika u ako dođe do prestanka lovozakupnika u smislu odredbi propisa
kojima se uređuju pitanja važna za obavljanje obrta - – ako je Lovozakupnik obrtnik ili
8. ako dođe do prestanka Lovozakupnika u smislu odredbi propisa kojima se uređuje osnivanje, članstvo,
prestanak i sl. zadruga – ako je Lovozakupnik zadruga ili
8. ako dođe do prestanka Lovozakupnika u smislu odredbi propisa kojima se uređuje osnivanje, ustrojstvo,
prestanak i sl. ustanova – ako je Lovozakupnik ustanova.

9. ako se dogodi izmjena Ugovora koja bi zahtijevala provedbu novoga postupka davanja zakupa
prava lova.
(2) Prije jednostranog raskida Ugovora u slučajevima iz stavka 1. ove točke Ugovora, Davatelj
prava lova će prethodno pisanim putem upozoriti Lovozakupnika o takvoj svojoj namjeri te odrediti
Lovozakupniku primjereni rok za otklanjanje razloga za raskid Ugovora i za izjašnjavanje o tim
razlozima. Ako Lovozakupnik ne otkloni razloge za raskid Ugovora u roku, Davatelj prava lova će
raskinut Ugovor.
(3) Davatelj prava lova može jednostrano raskinuti Ugovor u slučaju iz podtočke 6. stavka 1. ove
točke Ugovora bez primjene odredbe stavka 2. ove točke Ugovora.
IX.
Lovozakupnik može u pisanom obliku predložiti Davatelju prava lova sporazumni prekid
Ugovora u svako doba za sljedeću lovnu godinu, a najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za narednu
lovnu godinu. Prijedlog za sporazumni prekid mora biti obrazložen.
X.
Prestankom zakupa prava lova prestaju prava i obveze ugovornih strana koja proizlaze iz
Ugovora, osim prava i obveza koje proizlaze iz posljedice jednostranog raskida i sporazumnog prekida.
XI.
(1) U slučaju prestanka zakupa prava lova u slučajevima određenim Ugovorom i Zakonom o
lovstvu, Lovozakupnik
- gubi pravo na financijska sredstva iz točke VII. Ugovora
- nema pravo na povrat uplaćene naknade za pravo lova
- nema pravo na povrat eventualnih ulaganja
- nema pravo na naknadu štete.
(2) U slučaju raskida Ugovora od strane Davatelja prava lova, osim u slučajevima iz točke VIII.
Ugovora ili iz razloga koji padaju na teret Republike Hrvatske (izmjena Zakona o lovstvu i dr.),
Lovozakupnik ima pravo na povrat uloženih, a neiskorištenih (neamortiziranih) sredstava, koja je uložio
provedbom lovnogospodarskog plana.
(3) U slučaju jednostranog raskida Ugovora iz točke VIII. Ugovora i u slučaju sporazumnog
prekida Ugovora iz točke IX. Ugovora, Davatelj prava lova je ovlašten potraživati naknadu štete zbog
neispunjenja obaveza na način i pod uvjetom kako je Lovozakupnik preuzeo Ugovorom u visini iznosa
godišnje naknade za pravo lova.
(4) Neovisno o razlozima prestanka zakupa prava lova, Lovozakupnik snosi troškove naknade
negativne razlike divljači, lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata nakon prestanka zakupa prava
lova (osim ako je negativna razlika posljedica više sile: epidemija, požar i dr.) ako ih nije održavao u
skladu s obvezama iz Ugovora i propisa o lovstvu.
XII.
(1) U lovištu je dopušteno postaviti lovnogospodarske i lovnotehničke objekte u skladu s
lovnogospodarskim planom i propisima o prostornom uređenju.
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(2) Nakon prestanka zakupa prava lova, objekti iz stavka 1. ove točke, koji su podignuti u lovištu,
pripadaju Republici Hrvatskoj i sastavni su dio lovišta.
XIII.
(1) Na minski sumnjivim površinama unutar lovišta zabranjeno je obavljati bilo kakve aktivnosti.
(2) Lovozakupnik je dužan od nadležnog tijela zatražiti propisno obilježavanje minski sumnjivih
površina unutar lovišta, te je dužan u svako vrijeme obavijestiti nadležno tijelo o oštećenoj ili uklonjenoj
oznaci minski sumnjive površine.
(3) U slučaju stradanja osoba i štete na imovini od minsko-eksplozivnih naprava na minski
sumnjivim površinama do kojeg je došlo zbog bilo kakvih djelatnosti i aktivnosti Lovozakupnika i
njegovih članova te osoba kojima je Lovozakupnik omogućio lov, za sve vrste šteta u cijelosti odgovara
Lovozakupnik.
*ova točka ugovora ugrađuje se ako u lovištu postoje minski sumnjiva područja
XIV.
(1) Nadzor nad provedbom Ugovora provodi davatelj prava lova.
(2) Davatelj prava lova ovlašten je poduzeti sve dopuštene radnje sa svrhom osiguranja uredne
provedbe Ugovora i zaštite imovine i interesa Republike Hrvatske koje uključuju i aktiviranje
instrumenata jamstva za provedbu Ugovora i provedbu prisilne naplate.
XV.
Izričito ili prešutno toleriranje Davatelja prava lova bilo koje povrede ugovornih ili zakonskih
odredbi od strane Lovozakupnika ne povlači za sobom toleriranje Davatelja prava lova te ili bilo koje
druge povrede ugovornih ili zakonskih odredbi, jednako kao što ni nekorištenje Davatelja prava lova bilo
kojim pravnim sredstvom temeljem Ugovora ne rezultira odricanjem davatelja prava lova od prava
korištenja tim ili drugim pravnim sredstvima temeljem Ugovora.
XVI.
Lovozakupnik odgovara za eventualna potraživanja trećih osoba koja bi nastupila u lovištu ili u
svezi s obavljanjem prava lova u lovištu, a koja su posljedica pravomoćne sudske odluke ili druge odluke
nadležnog državnog tijela za vrijeme trajanja zakupa prava lova.
XVII.
Na pitanja koja nisu riješena Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o lovstvu i odredbe
propisa kojima se uređuju opći upravni postupak i obvezni odnosi.
XVIII.
Odredbe Ugovora primjenjuju se s danom sklapanja Ugovora.
XIX.
Ugovor je sastavljen u šest istovjetnih primjerka, za svaku stranu po tri primjerka.
XX.
U znak pristanka na prava i obveze iz Ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno potpisuju.
XXI.
U slučaju neizvršavanja Ugovora i mogućih sporova proizašlih iz Ugovora utvrđuje se stvarna
nadležnost suda u Zagrebu.
KLASA: --------------------URBROJ: ------------------Za Lovozakupnika
Funkcija odgovorne osobe
Ime i prezime

Za Davatelja prava lova
Funkcija odgovorne osobe
Ime i prezime

---------------------------

---------------
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Prilog 1. Ugovoru
OTPLATNI PLAN NAKNADE ZA PRAVO LOVA
za UGOVOR broj ------ o zakupu prava lova u državnom lovištu broj: ------------------- (KLASA: UP/I ,
URBROJ: )
Podaci o Davatelju prava lova:
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb
OIB: 76767369197

Podaci o Lovozakupniku:
-----------------------OIB: -------------

Podaci za plaćanje:
Državni proračun Republike Hrvatske, račun otvoren na razini --------------- županije
IBAN: ------------model: HR05
poziv na broj: ------------------ugovorena godišnja naknada: ------- KN
redni broj
zaduženja

datum dospijeća

iznos za uplatu

1*

15 dana od potpisa ugovora

20--

----------

2

30.09.

20--

-----------

3

01.03.

20--

-----------

4

30.09.

20--

-----------

5

01.03.

20--

-----------

6

30.09.

20--

-----------

7

01.03.

20--

-----------

8

30.09.

20--

-----------

9

01.03.

20--

-----------

10

30.09.

20--

-----------

11

01.03.

20--

-----------

12

30.09.

20--

-----------

13

01.03.

20--

-----------

14

30.09.

20--

-----------

15

01.03.

20--

-----------

16

30.09.

20--

-----------

17

01.03.

20--

-----------

18

30.09.

20--

-----------

19

01.03.

20--

-----------

20

30.09.

20--

-----------

ukupno
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3. UPUTE ZA POPUNJAVANJE
OBRAZACA I IZJAVA
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