
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 
Na temelju članka 31. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ br. 99/18, 32/19 i 32/20), Odluke o 
načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu 
namijenjenih financiranju projekata/programa skupine udruga koje imaju isključivu nadležnost 
u području djelovanja i zemljopisnog područja Istarske županije  za segment lovstva Klasa : 
323-02/20-01/02, Ur broj: 2163/1-01/11-20-02 od 24. rujna     2020. godine, članka 6. Uredbe 
o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa 
za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), članaka 15. i 16. Pravilnika 
o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na 
području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/17 i 19/17.), Pravilnika 
o namjeni, uvjetima i kriterijima za financiranje projekata i programa udruga sredstvima 
realiziranim od lovozakupnine i sredstvima koja su namijenjena razvoju lovstva iz proračuna 
Istarske županije Klasa: 323-01/19-01/02, Urbroj: 2163/1-01/8-19-02 od 18. prosinca 2019. 
g., članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09., 
04/13.,16/16., 01/17.,02/17, 02/18, 30/18-pročišćen tekst i 10/20), mišljenja Ministarstva 
poljoprivrede Republike Hrvatske Klasa; 323-01/20-01/163, Urbroj: 525-11/0569-20-02 od 10. 
9. 2020. godine i Prijave Lovačkog saveza Istarske županije br. 7/2020 od 29. rujna 2020. 
godine, Zamjenik Župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije, na prijedlog 
Pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno 
gospodarstvo, dana  02. listopada 2020. godine, donosi 
 
 
 

ODLUKU 
o dodjeli sredstava namijenjenih financiranju projekata/programa skupine 

udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i zemljopisnog 
područja Istarske županije  za segment lovstva 

 
 

I. 
 
Ovom Odlukom utvrđuje se dodjela sredstava Lovačkom savezu Istarske županije 
namijenjenih financiranju projekta „Rješavanje problematike šteta od divljači“ u ukupnom 
iznosu od 500.000,00 kuna (slovima: petstotisuća kuna) koja su osigurana u Proračunu 
Istarske županije za 2020. godinu u razdjelu 007 Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, 
lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije na poziciji 200765 – Program 
unapređenja lovstva. 
  

II. 
 

Utvrđuje se da je Lovački savez Istarske županije, St. Kaligari 50, p.p. 154, 52440 Poreč, OIB 
49862069994 sukladno Registru udruga Republike Hrvatske skupina udruga koja ima 
isključivu nadležnost u području djelovanja i zemljopisnog područja Istarske županije  za 
segment lovstva, te da ispunjava sve potrebne uvjete za neposrednu dodjelu financijskih 
sredstava sukladno članku 3. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna 
Istarske županije za 2020. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa skupine 
udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i zemljopisnog područja Istarske 
županije  za segment lovstva Klasa : 323-02/20-01/02, Ur broj: 2163/1-01/11-20-02 od 24. 
rujna 2020. godine. 

 
 
 
 
 



 

III. 
 

Sa Lovačkim savezom Istarske županije, St. Kaligari 50, p.p. 154, 52440 Poreč, OIB 
49862069994, kao korisnikom sredstava, Zamjenik župana koji obnaša dužnost župana 
Istarske županije potpisat će Ugovor o financiranju projekta/program. 
 
 

IV. 
 
Ova odluka objavljuje se u cijelosti na mrežnim stranicama Istarske županije.   
 

V. 
 

Za provedbu ove Odluke nadležan je Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, 
ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije. 
 
 

VI. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
KLASA: 323-02/20-01/03 
URBROJ: 2163/1-01/11-20-02 
Pula, 02. listopada 2020. 
  
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

Zamjenik župana koji 
obnaša dužnost Župana 

Fabrizio Radin 
 
 
Dostaviti: 
1. Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo 
i vodno gospodarstvo Istarske županije 
2. Upravni odjel za proračun i financije Istarske županije 
3. Lovački savez Istarske županije, St. Kaligari 50, Poreč 
4. Pismohrana, ovdje 
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