
Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05, 75/09, 

153/09 i 14/14.), Prethodne suglasnosti Ministarstva poljoprivrede Klasa: 323-01/15-02/193, 

Ur.broj: 525-11/16-11 od 9. svibnja 2016. godine, članka 43. st. 1. toč. 2. i članka 84. Statuta 

Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 10/09, 4/13) Skupština Istarske 

županije na sjednici održanoj dana 23. svibnja 2016. godine, donosi  

 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o produljenju Ugovora o zakupu  

prava lova lovozakupnicima Zajedničkih lovišta u Istarskoj županiji 

za razdoblje od 1.4.2016. do 31.3.2026.godine 

 

 

Članak 1. 

 U Članku 2. Odluke o produljenju Ugovora o zakupu prava lova lovozakupnicima 

Zajedničkih lovišta u Istarskoj županiji za razdoblje od 1.4.2016. do 31.3.2026.g. (Službene 

novine Istarske županije br. 20/2015) nakon teksta pod rednim brojem 31. dodaje se slijedeći 

tekst: 

 

 „32.  Lovačkom društvu "Trčka" Umag, Galići 45k, OIB: 91504897959, produljuje se 

Ugovor broj 18002 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/102 - 

"UMAG" površine 8512 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-10 od 7. lipnja 

2006. godine), izmijenjen i dopunjen Aneksom Ugovora Klasa: 323-01/08-01/01, Urbroj: 

2163/1-03/1-08-5 od 27. svibnja 2008. godine, za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 

2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 28.930,00 kuna. 

 

 33.  Lovačkom društvu "Srnjak" Grožnjan, Motovunska 2, OIB: 37974640160, 

produljuje se Ugovor broj 18005 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: 

XVIII/105 - "GROŽNJAN" površine 6799 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-

06-13 od 7. lipnja 2006. godine), izmijenjen i dopunjen Aneksom Ugovora Klasa: 323-01/08-

01/01, Urbroj: 2163/1-03/1-08-8 od 23. svibnja 2008. godine, za razdoblje od 1. travnja 2016. 

do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 28.380,00 kuna. 

 

 34.  Lovačkom društvu "Ćićarija" Lanišće, Lanišće bb , OIB: 62188886980, produljuje 

se Ugovor broj 18009 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/109 - 

"ĆIĆARIJA" površine 14454 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-17 od 7. 

lipnja 2006. godine za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos 

godišnje lovozakupnine od 28.875,00 kuna. 

 

 35. Lovačkom društvu "Kamenjarka" Labin, Ripenda Verbanci 5d, OIB: 31069325532, 

produljuje se Ugovor broj 18011 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: 

XVIII/111 - "LABIN" površine 8949 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-45 

od 8. kolovoza 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i 

iznos godišnje lovozakupnine od 12.375,00 kuna. 

 

 36.  Udruzi lovaca "Srna" Sv. Lovreč, Istarska 28, Sveti Lovreč Pazenatički, OIB: 

96579204713, produljuje se Ugovor broj 18023 o zakupu prava lova u zajedničkom 



otvorenom lovištu broj: XVIII/123 - "LOVREČ" površine 3487 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, 

Ur.broj: 2163/1-03/1-06-29 od 7. lipnja 2006. godine), za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. 

ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 14.987,50 kuna. 

 

 37. Lovačkom društvu "Rovinj" Rovinj, Lamanova bb, pp 19, OIB:32376606721, 

produljuje se Ugovor broj 18032 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: 

XVIII/132 - "ROVINJ" površine 9805 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-38 

od 7. lipnja 2006. godine), za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos 

godišnje lovozakupnine od 36.056,90 kuna. 

 

 38. Lovačkom društvu "Golub" Kanfanar, Dvigradska 3, OIB: 68774152355, produljuje 

se Ugovor broj 18034 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/134 - 

"KANFANAR" površine 4543 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-40 od 7. 

lipnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos 

godišnje lovozakupnine od 15.125,00 kuna.“ 

 

Članak 2. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju postupka i 

uvjeta javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na  području Istarske županije 

za razdoblje od 1.4.2016. do 31.3.2026. godine (Službene novine Istarske županije br. 

20/2015.). 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenim novinama Istarske 

županije". 

 

KLASA: 323-01/16-01/01 

URBROJ: 2163/1-01/4-16-3 

Pazin, 23. svibnja 2016. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 

 

 

         Predsjednik  

 

        Valter Drandić 

 

 


