
Na temelju odredaba članka 45. stavka 7. Zakona o lovstvu („Narodne novine“, broj: 

99/18. i 32/19.), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 

19/13.-pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak i 123/17.) i članka 55. Statuta Koprivničko-

križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13., 14/13., 

9/15., 11/15. – pročišćeni tekst, 2/18. i 3/18.) Župan Koprivničko-križevačke županije dana 

10. srpnja 2019. godine, donosi 

 

     

O D L U K U 

o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenja i revizije 

lovnogospodarskih osnova za područje Koprivničko-križevačke županije 

 

Članak 1. 

Osniva se Povjerenstvo za provedbu ispitnog postupka za odobrenja i revizije 

lovnogospodarskih osnova za područje Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo).   

 

Članak 2. 

U Povjerenstvo će se imenovati po najmanje dva člana koji imaju završen 

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 jedan član kojeg predlaže 

Ministarstvo poljoprivrede.   

Rješenje o imenovanju Povjerenstva donosi župan za svaku pojedinu 

lovnogospodarsku osnovu dostavljenu na odobrenje ili reviziju. 

 

Članak 3. 

Zadaća Povjerenstva je provesti ispitni postupak pregleda elaborata lovnogospodarske 

osnove za zajednička otvorena lovišta na području Koprivničko-križevačke županije.  

Radu Povjerenstva dužan je prisustvovati predstavnik lovoovlaštenika i izrađivač 

elaborata.  

 

Članak 4. 

Povjerenstvo ispitni postupak provodi u lovištu za koje je izrađena lovnogospodarska 

osnova. 

Za potrebe rada Povjerenstva Koprivničko-križevačka županija osigurati će: laptop, 

pisač i prijevoz. 

 

Članak 5.  

Naknada za rad i naknada troškova prijevoza od mjesta stanovanja do mjesta 

održavanja sjednice, a radi prisustvovanja sjednici radnog tijela, određuje se sukladno 

posebnoj odluci Županijske skupštine kojom se uređuje pravo članova radnih tijela na 

naknadu za rad u radnim tijelima i naknadu troškova prijevoza za prisustvovanje sjednicama 

radnog tijela Županijske skupštine.  

 

 



Članak 6. 

Troškovi postupka odobrenja lovnogospodarskih osnova iznose 1.500,00 kuna, a 

dužan ih je snositi podnositelj zahtjeva o čemu se odlučuje rješenjem kojim se rješava o 

upravnoj stvari. 

Troškovi postupka revizija lovnogospodarskih osnova iznose 1.000,00 kuna, a dužan 

ih je snositi podnositelj zahtjeva o čemu se odlučuje rješenjem kojim se rješava o upravnoj 

stvari. 

Troškove iz stavka 1. i 2. ovog članka potrebno je uplatiti prije izlaska Povjerenstva na 

broj IBAN Koprivničko-križevačke županije HR21 2386002 1800006000, MODEL HR 68, 

Poziv na broj 5312 -OIB uplatitelja. 

 

Članak 7. 

Uz svaki zahtjev za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske 

osnove za područje Koprivničko-križevačke županije potrebno je uplatiti upravnu pristojbu u 

državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna sukladno Tar.br. 1. i Tar.br. 2. st. 2. – Tarife 

upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16.). 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Koprivničko-križevačke županije“. 

 

 

KLASA: 323-01/19-01/17 

URBROJ: 2137/1-04/10-19-1 

 

                                                                                                                        ŽUPAN 

                      Darko Koren, ing.građ.v.r. 


