REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 323-02/16-01/02
URBROJ: 2140/01-02-16-2
Krapina, 14. siječnja 2016.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
PREDMET: Prijedlog odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja
i kriterijima vrjednovanja ponuda za davanje u zakup
zajedničkih lovišta na području Krapinsko-zagorske županije
Na temelju članka 32. st. 1. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 05/06., 14/09., 11/13. i 26/13. –pročišćeni
tekst), župan Krapinsko-zagorske županije, dana 14. siječnja 2016. godine donosi
ZAKLJUČAK
1)

Utvrđuje se Prijedlog odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima
vrjednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Krapinskozagorske županije

2)

Prijedlog odluke nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje
Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

3)

Za izvjestiteljicu zadužuje se Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za
gospodarstvo, poljprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove.

ŽUPAN
Željko Kolar
Dostaviti:
1. Županijska skupština,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove
KLASA: 323-02/16-01/02
URBROJ: 2140/1-01-16-1
Krapina, 14. siječanj 2016.
ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
PREDMET: Nacrt prijedloga odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i
kriterijima vrjednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih
lovišta na području Krapinsko-zagorske županije
PRAVNI TEMELJ: Zakon o lovstvu (“Narodne novine”, broj 140/05, 75/09, 153/09 i
14/14), članak 29. stavak 8., Statut Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije”, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 I 26/13-pročišćeni tekst), članak
17. i 32.
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština
PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu
infrastrukturu EU fondove – Županu, Župan - Županijskoj skupštini
IZVJESTITELJICA: Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo,
poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu EU fondove
OBRAZLOŽENJE:
Zakonom o lovstvu propisana je mogućnost davanja u zakup zajedničkih lovišta
pravnoj ili fizičkoj osobi sa sjedištem na području Republike Hrvatske na 10 lovnih godina
putem javnog natječaja. Postupak i uvjete javnog natječaja, kriterije vrjednovanja ponuda za
davanje zajedničkih lovišta u zakup te vrijeme za sklapanje ugovora o zakupu zajedničkog
lovišta propisuje Županijska skupština.
Odluku o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za
davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Krapinsko-zagorske županije donijela je
Županijska skupština 6. ožujka 2007. godine, međutim se zbog izmjena Zakona o lovstvu i
sugestija nadležnog Ministarstva pristupilo izradi Nacrta prijedloga nove odluke o postupku i

uvjetima javnog natječaja te kriterijima vrjednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih
lovišta (dalje u tekstu: Nacrt prijedloga).
U dijelu koji se odnosi na postupak javnog natječaja Nacrt prijedloga predviđa da tekst
javnog natječaja utvrdi župan, isti se objavljuje na mrežnim stranicama Županije najmanje
sedam dana, a natječaj, sukladno Zakonu o lovstvu, provodi Komisija za davanje u zakup
zajedničkih lovišta koju imenuje Županijska skupština. Sadržaj natječaja također se propisuje
Nacrtom prijedloga.
Što se tiče uvjeta natječaja Nacrt prijedloga daje mogućnost prijave, sukladno Zakonu
o lovstvu, svim pravnim i fizičkim osobama sa sjedištem na području Republike Hrvatske,
koje uz Zakonom propisane uvjete, moraju imati financijsku i gospodarsku sposobnost,
odnosno moraju biti registrirane za obavljanje lova, imati ispunjene obveze plaćanja poreza i
doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te biti platežno sposobne. Osim toga, za
sudjelovanje u natječaju u obvezi su u visini utvrđenoj Zakonom platiti jamčevinu.
Nacrt prijedloga u dijelu koji se odnosi na kriterije vrjednovanja ponuda u bitnome
predviđa da je najpovoljnija ponuda ona koja ispunjava uvjete natječaja i kojom je ponuđena
najviša godišnja lovozakupnina. U situaciji ako dva ili više više ponuditelja ponude istu
lovozakupninu, najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda dosadašnjeg lovozakupnika
ili lovozakupnika kojem je rješenjem Županija povjerila u predmetnom lovištu mjere uzgoja i
zaštite divljači dok ono nije u zakupu, a ukoliko takvog ponuditelja nema, najpovoljnija
ponuda odrediti će se izvlačenjem.
Ponuda dosadašnjeg lovozakupnika zajedničkog lovišta smatrat će se najpovoljnijom
ako ispunjava uvjete Javnog natječaja i dosadašnji lovozakupnik prihvati najvišu ponuđenu
zakupninu.
Ako na Javni natječaj pristigne ponuda s ponuđenom neuobičajenom visokom
lovozakupninom, što bi moglo dovesti u sumnju mogućnost dugogodišnje provedbe zakupa
prava lova i kvalitetnog ulaganja u lovište i divljač, Komisija može predložiti odbijanje takve
ponude. Pod neuobičajeno visokom lovozakupninom smatra se ona koja je dvostruko veća od
početne cijene.
Predlaže se županu da utvrdi Prijedlog predmetne odluke u tekstu koji se daje u
prilogu te isti uputi na donošenje Županijskoj skupštini.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

Prilog:
— Odluka o postupku i uvjetima javnog natječaja kriterijima vrjednovanja
ponuda za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Krapinskozagorske županije,
— Nacrt prijedloga odluke,
— Prijedlog zaključka župana.
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 323-02/16-01/02
URBROJ: 2140-01-01-16-2
Krapina, ___siječnja 2016.
Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj 140/05.,
75/09. i 14/14.) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske Županije („Službeni glasnik Krapinskozagorske županije“, broj 13/01., 5/06. i 11/06.-pročišćeni tekst), Županijska skupština
Krapinsko-zagorske županije na 17. sjednici održanoj dana ___ siječnja 2016. godine
donijela je
ODLUKU
o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja
ponuda za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području
Krapinsko-zagorske županije
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se postupak i uvjeti javnog natječaja za davanje u zakup
zajedničkih lovišta ustanovljenih na području Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu:
Javni natječaj) i kriteriji vrjednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih lovišta.
Članak 2.
Zajednička lovišta ustanovljena na području Krapinsko-zagorske županije mogu se dati u
zakup na temelju javnoga natječaja pravnoj ili fizičkoj osobi sa sjedištem na području Republike
Hrvatske na deset lovnih godina.
Članak 3.
Tekst javnog natječaja utvrđuje Župan Krapinsko-zagorske županije i objavljuje se na
mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Županija) i Zagorskom listu.
Javni natječaj ne može biti otvoren kraće od sedam dana od dana objave. Otvaranje ponuda se
mora obaviti na isti dan kada je i zadnji dan za predaju ponuda.
Članak 4.
Javni natječaj provodi Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup
zajedničkih lovišta na području Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Komisija).
Zadaća Komisije je razmotriti ponude, utvrditi prijedlog o izboru najpovoljnije ponude i
dostaviti ga nadležnom tijelu na donošenje u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda.
Komisija je dužna svoj rad urediti Poslovnikom i na svakoj sjednici voditi zapisnik.
Članak 5.
Javni natječaj sadrži:
— predmet natječaja
— početnu cijenu lovozakupnine

—
—
—
—
—
—
—
—
—

vrijeme trajanja zakupa
pravo na podnošenje ponude
sadržaj ponude
datum, adresu i način za dostavu ponude
datum, vrijeme i adresu javnog otvaranja ponuda
način i rok priopćavanja odabira
mogućnosti odustajanja od ponude
uvjeti za poništenje javnog natječaja
dodatne obavijesti.

Članak 6.
Dokumenti koji se dostavljaju na Javni natječaj su oni kojima ponuditelj dokazuje svoju
sposobnost. Financijsku i gospodarsku sposobnost ima pravna ili fizička osoba (obrtnik) koja je
registrirana za obavljanje lova, koja je ispunila sve obveze plaćanja poreza i doprinosa za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje te da je platežno sposobna, odnosno da na poslovnom
računu ima iznos ne manji od dvostrukog iznosa početne cijene godišnje lovozakupnine i da joj
račun u posljednjih šest mjeseci nije bio blokiran više od sedam dana neprekidno te ne više od
petnaest dana ukupno.
Članak 7.
Obaveza plaćanja jamčevine smatra se izvršenom na dan kada sredstva budu proknjižena
na računu Proračuna Županije. Komisija će nakon otvaranja ponuda zatražiti izvještaj od
Županije o uplaćenim jamčevinama i ponuda čija jamčevina ne bude na računu proračuna
Županije s danom otvaranja ponuda smatrat će se nepotpunom i bit će isključena iz sudjelovanja
u daljnjem natječajnom postupku.
Članak 8.
Tijekom roka za dostavu ponuda ponuditelj može od ponude odustati na temelju pisane
izjave. Odustajanje od ponude ponuditelj dostavlja na isti način kao i ponudu. U slučaju
odustajanja od ponude, ponuditelj može zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude.
Ponuditelj može prije početka otvaranja ponuda odustati od podnesene ponude, uz pravo
na povrat jamčevine. Ponuditelj koji odustane od podnesene ponude nakon početka otvaranja
ponuda nema pravo na povrat jamčevine.
Ponudu i priloženu dokumentaciju trajno zadržava Županija i ne vraća se ponuditelju.
Ponuditelj snosi sve troškove za pripremu i podnošenje ponude na Javni natječaj.
Županija niti u kojem slučaju nije odgovorna niti dužna snositi troškove za pripremu i
podnošenje ponude, bez obzira na ishod Javnog natječaja.
Članak 9.
Ako ponuditelj ne dostavi sve dokumente propisane Javnim natječajem, ako ponuda nije
izrađena u skladu s Javnim natječajem, ako ponuditelj ne dostavi ponudu u za to propisanom
roku ili ako ponuda općenito nije u skladu Javnim natječajem, njegova ponuda će se smatrati
nepotpunom/neprihvatljivom i bit će isključena iz sudjelovanja u daljnjem natječajnom
postupku.
Članak 10.
Najpovoljnija ponuda je ona koja ispunjava uvjete Javnog natječaja i kojom je ponuđena
najviša godišnja lovozakupnina.
Ako dva ili više ponuditelja ponude istu lovozakupninu, najpovoljnijom ponudom
smatrati će se ponuda dosadašnjeg lovozakupnika ili lovozakupnika kojem je rješenjem
Županija povjerila u predmetnom lovištu mjere uzgoja i zaštite divljači dok ono nije u zakupu, a
ukoliko takvog ponuditelja nema, najpovoljnija ponuda odrediti će se izvlačenjem.
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Ponuda dosadašnjeg lovozakupnika zajedničkog lovišta smatrat će se najpovoljnijom ako
ispunjava uvjete Javnog natječaja i dosadašnji lovozakupnik prihvati najvišu ponuđenu
zakupninu.
Ako na Javni natječaj pristigne ponuda s ponuđenom neuobičajenom visokom
lovozakupninom, što bi moglo dovesti u sumnju mogućnost dugogodišnje provedbe zakupa
prava lova i kvalitetnog ulaganja u lovište i divljač, Komisija može predložiti odbijanje takve
ponude. Pod neuobičajeno visokom lovozakupninom smatra se ona koja je dvostruko veća od
početne cijene.
Članak 11.
Obavijest o odabiru ponude Županija će dostaviti sudionicima Javnog natječaja
preporučenom poštom najkasnije u roku od 90 dana od javnog otvaranja ponuda.
Članak 12.
Župan će Javni natječaj ili dio natječaja poništiti:
- ako se prije isteka roka za dostavu ponuda uvjeti za Javni natječaj bitno izmjene
- ako za Javni natječaj ili dio natječaja ne pristigne niti jedna ponuda
- ako za Javni natječaj ili dio natječaja ne pristigne niti jedna prihvatljiva ponuda
- ako je cijena najpovoljnije ponude manja od početne cijene godišnje lovozakupnine
Županijska skupština do zaključenja ugovora o zakupu prava lova zadržava pravo
poništenja Javnoga natječaja ili dijela natječaja i neprihvaćanja niti jedne ponude.
Sredstva za provedbu Javnog natječaja i rad Komisije osiguravaju se u Proračunu
Županije.
Članak 13.
Stručne i administrativne poslove vezane za provedbu ove Odluke obavlja upravno tijelo
Županije nadležno za poslove lovstva.
Članak 14.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o postupku i uvjetima
javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih lovišta na
području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj
4/07).
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenom glasniku Krapinskozagorske županije“.
PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr.vet.med.
Dostaviti:
1. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu
infrastrukturu i EU fondove,
2. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu
3. Za prilog zapisniku
4. Za Zbirku isprava
5. Pismohrana.
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