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Župan Istarske županije na temelju članka 45. stavka 3. i 4., i članka 50. stavka 2. Zakona o 
lovstvu („Narodne novine“ br. 99/18, 32/19 i 32/20), članka 65. Statuta Istarske županije 
(Službene novine Istarske županije br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17,2/18 30/18-pročišćen 
tekst, 10/20 i 6/21) te članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne 
novine, broj: 47/09) povodom Zahtjeva Lovačkog društva „Vepar“ Oprtalj za odobrenje revizije 
lovno-gospodarske osnove za zajedničko lovište XVIII/107 „Oprtalj“ dana 27. rujna 2021. 
godine, donosi  
 
 

RJEŠENJE 
o odobravanju revizije lovnogospodarske osnove za Zajedničko otvoreno 

lovište broj: XVIII/107 „Oprtalj“ 
 

 
 

I. 
 

Odobrava sa revizija lovnogospodarske osnove za Zajedničko otvoreno lovište broj: XVIII/107 
„Oprtalj“. 
 

II. 
 

Revizijom lovnogospodarske osnove iz točke I. ovog Rješenja utvrđuje se gospodarenje 
jelenom običnim, jelenom lopatarom, tvorom i vranom sivom u razdoblju od 1. travnja 2021. 
do 31. ožujka 2026. godine. 
 

III. 
 

Ovo Rješenje i Zapisnik Povjerenstva sastavni su dijelovi revizije lovnogospodarske 
osnove iz točke 1. ovog Rješenja. 

 
 

IV. 
 

Lovoovlaštenik zajedničkog otvorenog lovišta XVIII/107 „Oprtalj“, Lovačko društvo 
„Vepar“ Oprtalj, se obvezuje u roku od 30 dana od primitka ovog Rješenja dostaviti Istarskoj 
županiji dva primjerka uvezane revizije lovnogospodarske osnove iz točke 1. ovog Rješenja s 
propisanim prilozima i primjerak iste revizije osnove u elektroničkom zapisu na optičkom 
mediju. 

 
 
 

   OBRAZLOŽENJE 
 

Lovoovlaštenik zajedničkog otvorenog lovišta XVIII/107 „Oprtalj“ Lovačko društvo „Vepar“ 
Oprtalj, podnijelo je Istarskoj županiji zahtjev, zaprimljen 27.8.2021. godine, za odobrenje 
revizije lovnogospodarske osnove za predmetno zajedničko otvoreno  lovište.  
U provedbenom postupku, Povjerenstvo Istarske županije osnovano za provedbu ispitnog 
postupka pregleda elaborata revizije lovnogospodarske osnove Rješenjem o osnivanju 
povjerenstva (Klasa: 323-02/21-01/04, Urbroj: 2163/1-01/11-21-02 od 2. rujna 2021.g.) na 
sjednici održanoj 17. rujna 2021. godine pregledalo je dostavljeni elaborat revizije 



 

lovnogospodarske osnove za predmetno zajedničko lovište iz točke I. ovog Rješenja o čemu 
je sastavljen Zapisnik sa zaključkom.  
Točkom 1. Zaključka predmetnog Zapisnika utvrđeno je da je potrebno nomotehnički i 
pravopisno urediti elaborat i ishoditi Rješenje o ocjeni prihvatljivosti plana za ekološku mrežu. 
Točkom 2. istog Zaključka obvezalo se lovoovlaštenika Lovačko društvo „Vepar“ Oprtalj da u 
roku od 15 dana od dana sastavljanja Zapisnika dostaviti na uvid u Istarsku županiju jedan 
primjerak revizije lovnogospodarske osnove usklađene s točkom 1. Zaključka predmetnog 
Zapisnika. Usklađeni elaborat revizije lovnogospodarske osnove sa Rješenjem o prihvatljivosti 
za ekološku mrežu dostavljen je Istarskoj županiji u za to predviđenom roku, 24.9.2021. 
godine. Primjerak revizije lovnogospodarske osnove (s ugrađenim primjedbama i prijedlozima 
navedenim u Zaključku predmetnog Zapisnika) uspoređen je s radnom primjerkom revizije 
lovnogospodarske osnove razmatranom na pregledu te je utvrđeno da su primjedbe uvažene 
te da je Reviziji priloženo Rješenje o prihvatljivosti za ekološku mrežu (Klasa: UP/I-612-07/21-
37/238, Urbroj: 517-10-2-3-21-2 od 14. rujna 2021. g.) kako je i zaključeno u Zapisniku 
Povjerenstva. Rješenjem KLASA: UP/I-323-02/21-01/02, URBROJ: 2163/1-03/25-21-04 od  
13. 09. 2021. g. utvrđeno je da troškove postupka u iznosu 2.400,00 kuna snosi podnositelj 
Zahtjeva te je dana 15. rujna 2021. godine isti uplatio iznos od 2.400,00 kuna u cijelosti. 
Pristojbeni obveznik je platio i Upravnu pristojbu u iznosu od 50,00 kuna upravnih biljega 
sukladno Tbr. 2. st. 2. Tarife upravnih pristojbi uz Uredbu o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne 
novine“ br. 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19). 
 
Uputa o pravnom lijeku: 
Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom kod 
mjesno nadležnog upravnog suda u roku od 30 dana od primitka ovoga Rješenja.  

 
 
 
 
 
 

KLASA: 323-02/21-01/04 
URBROJ: 2163/1-01/11-21-04 
Pula, 27. rujna 2021. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 
            

 Župan 
Boris Miletić  

 
 
 
Dostaviti:  

1. Lovačko društvo „Vepar“, Lovačka kuća bb, 52428 Oprtalj  
2. Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede,  

Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, Zagreb 10000 
3. Pismohrana, ovdje 
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