
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 
Na temelju odredbi članka 45. stavka 3. i 4., i članka 50. stavka 2. Zakona o lovstvu (Narodne 
novine br. 99/18, 32/19 i 32/20), i članka 65. Statuta Istarske županije (Službene novine 
Istarske županije br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17,2/18, 30/18-pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21) 
Zamjenik Župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije dana 27. svibnja 2021. 
godine, donosi  
 
 

ODLUKU 
O POSTUPKU  ODOBRAVANJA LOVNOGOSPODARSKIH OSNOVA I REVIZIJA 
LOVNOGOSPODARSKIH OSNOVA ZA ZAJEDNIČKA LOVIŠTA NA PODRUČJU 

ISTARSKE ŽUPANIJE 
 

I. 
Predmet ove odluke je postupak  odobravanja lovnogospodarskih osnova i revizija 
lovnogospodarskih osnova za Zajednička lovišta na području Istarske županije, osnivanje i 
rad Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka pregleda elaborata lovnogospodarskih 
osnova i revizija lovnogospodarskih osnova za Zajednička lovišta na području Istarske 
županije te utvrđivanje troškova tog ispitnog postupka i iznosa naknade za rad članova 
navedenog Povjerenstva.   

 
 

II. 
Sukladno odredbama Zakona o lovstvu (Narodne novine br. 99/18, 32/19 i 32/20), 
lovoovlaštenik u zajedničkom lovištu podnosi zahtjev za odobrenje lovnogospodarske osnove 
i revizije lovnogospodarske osnove Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, 
ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije. 

Župan Istarske županije, kao nadležno tijelo u postupcima odobravanja 
lovnogospodarskih osnova i revizija lovnogospodarskih osnova za Zajednička lovišta na 
području Istarske županije u svakom postupku odobravanja Rješenjem osniva  Povjerenstvo  
za provedbu ispitnog postupka (dalje: Povjerenstvo) u koje imenuje najmanje 2 člana koji 
imaju završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij šumarske ili agronomske ili 
veterinarske struke s  položenim kolegijem iz lovstva i najmanje jednim članom kojeg je 
predložilo Ministarstvo poljoprivrede. 

 
III. 

 
Predsjednik povjerenstva saziva Povjerenstvo i koordinira provedbu ispitnog postupa 

te sastavljanje Zapisnika o provedenom ispitnom postupku. 
 
Radu Povjerenstva, odnosno ispitnom postupku prisustvuju predstavnik izrađivača 

lovnogospodarske osnove odnosno revizije lovnogospodarske osnove, i ovlašteni predstavnik 
lovoovlaštenika – podnositelja Zahtjeva za odobrenje.  

 
Zadatak Povjerenstva je provedba ispitnog postupka pregleda elaborata 

lovnogospodarskih osnova i revizija lovnogospodarskih osnova za Zajednička lovišta na 
području Istarske županije i izrada Zapisnika o provedenom ispitnom postupku kojega 
potpisuju članovi Povjerenstva, predstavnik izrađivača lovnogospodarske osnove i revizije 
lovnogospodarske osnove i osoba ovlaštena za zastupanje lovoovlaštenika (dalje: ispitni 
postupak) .  

Provedeni ispitni postupak smatra se valjanim ako ga je provela i o njemu sastavila 
Zapisnik natpolovična većina članova Povjerenstva u kojoj moraju biti  Predsjednik 
povjerenstva i predstavnik Ministarstva poljoprivrede. 



 

Sadržaj Zapisnika o provedenom ispitnom postupku smatra se mišljenjem 
Povjerenstva.  

IV. 
 

Istarska županija – Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno 
gospodarstvo koji vodi postupak odobravanja, osigurava za potrebe rada Povjerenstva svu 
potrebnu opremu i pomoć.  

  
V. 
 

Pod odobrenjem lovnogospodarskih osnova i revizija lovnogospodarskih osnova za 
Zajednička lovišta na području Istarske županije se podrazumijeva donošenje Rješenja 
nadležnog tijela – Župana, uz mišljenje Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka.  

 
VI. 

 
Utvrđuju se troškovi ispitnog postupka pregleda elaborata lovnogospodarskih osnova 

i revizija lovnogospodarskih osnova za Zajednička lovišta na području Istarske županije u 
iznosu od 2.400,00 kuna (slovima: dvijetisućečetiristo kuna) koje snosi podnositelj Zahtjeva 
za odobrenje lovnogospodarske osnove odnosno revizije lovnogospodarske osnove, o čemu 
se odlučuje Rješenjem u kojem se rješava u upravnoj stvari.  

 
VII. 

 
Za svakog člana Povjerenstva, izuzevši članove koji su predstavnici Ministarstva 

poljoprivrede i članove koji su zaposlenici Istarske županije, utvrđuje se neto iznos naknade 
od 500,00 kn (slovima: petsto kuna) koji će im Istarska županija isplatiti nakon provedbe 
ispitnog postupka.  

Namjenska financijska sredstva za navedene naknade isplaćuju se iz Proračuna 
Istarske županije, razdjel 007 Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo 
i vodno gospodarstvo. 

 
VIII. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

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

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
     

 
           Zamjenik župana koji 

obnaša dužnost Župana 
Fabrizio Radin  

 
Dostaviti:  

1. Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo,  ribarstvo i vodno gospodarstvo IŽ, 

2. Pismohrana, ovdje 
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