REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa:323-01/16-01/05
Ur.broj:2196/1-03-16-3
Vinkovci, 26. travnja 2016.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine RH br. 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), čl. 27.
Zakona o lovstvu ("Narodne novine" RH broj 140/05, 75/09, 14/14 i 21/16 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 17. i 46. Statuta Vukovarskosrijemske županije („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj
4/13), Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije na 27. sjednici
održanoj 15. lipnja, donosi
PROGRAM
razvoja i unapređenja lovstva
u Vukovarsko-srijemskoj županiji
za 2016.-2020. god.
Članak 1.
Ovim Programom se utvrđuju Mjere za razvoj i unapređenje lovstva na
području Vukovarsko-srijemske županije za koje se dodjeljuju bespovratna
novčana sredstva, opći uvjeti, postupak dodjele, te prava i obveze korisnika
županijskih potpora.
Članak 2.
Vukovarsko-srijemska županija će davati novčanu potporu za slijedeće
Mjere:
1. Potpora za troškove legalizacije lovačkih domova ishođenjem rješenja o
izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu lovačku kuću u svrhu njenog
ozakonjenja
2. Potpora za osposobljavanje kadrova u lovstvu
3. Potpora za lovnu kinologiju
4. Potpora za premiju osiguranja lovišta za štete na divljači i od divljači, te za
štete na lovnotehničkim i lovnogospodarskim objektima
5. Potpora za izradu i reviziju lovnogospodarske osnove
6. Potpora za izradu prometnog projekta za postavljanje znakova na
prometnicama u lovištu
7. Potpora za lovno streljaštvo
8. Potpora za sprečavanje štete od divljači
9. Potpora za izgradnju, adaptaciju i opremanje lovačkih domova

Članak 3.
Korisnici županijske potpore iz članka 2. ovog Programa jesu:
1.Lovoovlaštenici koji imaju valjani ugovor o pravu lova na području Vukovarskosrijemske županije
2.Lovački savez Vukovarsko-srijemske županije.
Korisnici iz st. 1. ovog članka nesmiju imati dugovanja iz pozicija javnih
davanja i ispunjavaju i druge uvjete.
Korisnici iz st. 1. točka 1. ovog članka moraju imati uredno podmirene
obveze plaćanja lovozakupnine.
Članak 4.
Sredstva za Mjere iz članka 2. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu
Vukovarsko-srijemske županije.
Članak 5.
Najviši ukupni godišnji iznos županijske potpore za razvoj i unapređenje
lovstva koju jedan korisnik može ostvariti iznosi 20.000,00 kn.
Jedan korisnik se može prijaviti na maksimalno tri (3) mjere po godišnjem
Natječaju, te ostvariti maksimalno deset (10) potpora u Programskom razdoblju
2016-2020.
Korisnik je dužan opravdati sva sredstva dobivena ovim Programom.
Članak 6.
Pojedina županijska potpora se korisnicima isplaćuje nakon obavljene
radnje i/ili dobivanja određene dokumentacije, odnosno nakon provjere, a
najkasnije do konca tekuće godine odnosno do 31. prosinca.
Članak 7.
Potpora za troškove ishođenja rješenja o izvedenom stanju za nezakonito
izgrađenu lovačku kuću u svrhu njenog ozakonjenja odobrit će se za korisnike iz
čl 3. ovog Programa koji imaju vlastiti lovački dom ili posjeduju ugovor o
korištenju lovačkog doma na najmanje 10 godina.
Potpora se dodjeljuje do 50 % ukupno dokumentiranih troškova ili
troškova procijenjenih od firme registrirane za projektiranje ili ovlaštenog
vještaka, a najviše u iznosu do 15.000,00 kn.
Članak 8.
Potpora za troškove osposobljavanja kadrova u lovstvu odobrit će se za
korisnike iz čl 3. ovog Programa. Potpora se dodjeljuje u iznosu od 1.000,00 kn
po polazniku osposobljavanja.
Članak 9.
Potpora za troškove bavljenje lovnom kinologijom odobrit će se za
korisnike iz čl 3. ovog Programa ukoliko je lovački pas u tekućoj godini položio
ispit prirođenih osobina (IPO) ili je osposobljen za praćenje krvnog traga
sukladno važećim zakonskim propisima, u iznosu od 1.000,00 kn po jednom

osposobljenom lovačkom psu.

Članak 10.

Potpora premije osiguranja lovišta odobrit će se za korisnike iz čl 3. ovog
Programa koji je sklopio policu osiguranja lovišta za štete na divljači i od divljači,
te za štete na lovnotehničkim i lovnogospodarskim objektima.
Potpora se odobrava u visini 25% iznosa od uplaćene premije za tekuću
godinu, a najviše u iznosu do 2.500,00 kn.
Članak 11.
Potpora za izradu i reviziju lovnogospodarske osnove odobrit će se za
korisnike iz čl 3. ovog Programa koji su izradili i uplatili lovnogospodarsku osnovu
u visini 50 % cijene izrade lovnogospodarske osnove, a najviše u iznosu do
2.500,00 kn.
Članak 12.
Potpora za izradu prometnog projekta za postavljanje znakova na
prometnicama u lovištu, odobrit će se za korisnike iz čl 3. ovog Programa koji je
u tekućoj godini dao izraditi projekt i dobio suglasnost na postavljanje znakova u
iznosu do 50% dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 2.500,00 kn.
Članak 13.
Potpora za troškove sudjelovanja na službenim natjecanjima u lovnom
streljaštvu odobrit će se za korisnike iz čl 3. ovog Programa.
Potpora se odobrava za sudjelovanje na županijskom natjecanju u lovnom
streljaštvu u iznosu do 500,00 kuna po natjecatelju, a za sudjelovanje na
državnom i međunarodnim natjecanjima u lovnom streljaštvu iznos potpore je do
2.000,00 kn po natjecatelju.
Članak 14.
Potpora za sprečavanje štete od divljači odobrit će se za korisnike iz čl 3.
ovog Programa koji su u tekućoj godini kupili repelente za potrebe vlasnika i
korisnika zemljišta ili kupili i postavili električnog pastira koji generira jačinu
udarca više od 6 J. Potpora se dodjeljuje do 50 % ukupno dokumentiranih
troškova, a najviše u iznosu do 15.000,00 kn.
Članak 15.
Potpora za izgradnju, adaptaciju i opremanje lovačkih domova odobrit će
se za korisnike iz čl 3. ovog Programa koji su vlasnici objekata ili posjeduju
ugovor o korištenju lovačkog doma na najmanje 10 godina i koji su u tekućoj
godini izgradili, adaptirali ili opremili lovački dom ili planiraju isto. Potpora se
dodjeljuje na temelju dokumentiranih troškova ili troškova procijenjenih od firme
registrirane za izvođenje radova ili projektiranje ili ovlaštenog vještaka, a najviše
u iznosu do 20.000,00 kn.

Članak 16.
Župan Vukovarsko-srijemske županije će donijeti Pravilnik o provedbi
Programa razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za
2016.-2020. god., kojim će biti definirani načini, uvjeti i kriteriji dodjela potpora.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
Postupak dodjele potpora za projekte iz članka 2. ovog Programa provodi
Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju lovstva na području Vukovarskosrijemske županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Članak 18.
Povjerenstvo imenuje župan Vukovarsko-srijemske županije, a čine ga
predsjednik i 4 člana.
Članovi Povjerenstva koji su zaposleni izvan javnih ustanova ili jedinica
regionalne i lokalne samouprave imaju pravo naknade za rad u Povjerenstvu na
teret Županijskog proračuna.
Članak 19.
Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva predsjednik Povjerenstva.
Povjerenstvo će na prvoj sjednici donijeti Poslovnik o radu Povjerenstva.
Članak 20.
Natječaj raspisuje Povjerenstvo sukladno uvjetima i kriterijima utvrđenim
ovim Programom i Pravilnikom iz čl. 16. ovog Programa.
Bespovratna županijska potpora dodjeljuje dodjeljuju se na temelju
provedenog natječaja.
Članak 21.
Povjerenstvo
provodi
natječaj,
te
nakon
provjere
prijavljene
dokumentacije prijedlog liste o sufinanciranju i davanju potpore daje županu
Vukovarsko-srijemske županije na utvrđivanje.
Po utvrđivanju liste, odobrena novčana sredstva doznačavaju se na žiro
račun korisnika županijske potpore odnosno podnositelja zahtjeva.
Članak 22.
Program se donosi sukladno Zakonu o lovstvu i Uredbi o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge.
Članak 23.
Ukoliko je korisnik županijske potpore odnosno podnositelj zahtjeva
priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i dokumentaciji
ne odgovara njegovom stvarnom stanju podnositelj zahtjeva dobivena sredstva

za tu godinu mora vratiti u Županijski proračun, te će biti isključen iz svih
županijskih potpora i donacija u narednih 5 godina.
Ukoliko je korisniku županijske potpore u tekućoj godini, pogreškom
isplaćen viši iznos potpore ili donacije od stvarnog potrebnog, dužan je u roku od
8 dana od primljene obavijesti o pogrešci, viši iznos isplaćene potpore vratiti u
Županijski proračun. Ako korisnik nije izvršio povrat novca biti će isključen iz svih
županijskih potpora i donacija u narednih 5 godina.
Članak 24.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku
Vukovarsko-srijemske županije“.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Antun Žagar, ing.

