REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup
Zajedničkih otvorenih lovišta broj VIII/102 "Rab" i VIII/129 „Dubračina“
na temelju članka 29. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj 140/05, 75/09 i 14/14,
21/16 i 41/16, u daljnjem tekstu: Zakon o lovstvu), članka 5. stavak 1. Odluke o načinu
provedbe javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području
Primorsko-goranske županije ("Službene novine PGŽ" broj 28/10 i 9/14) i točke II.
Odluke o osnivanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup
zajedničkih otvorenih lovišta broj VIII/102 "Rab" i VIII/129 „Dubračina“ ("Službene
novine PGŽ", broj 15/16), raspisuje

JAVNI

NATJEČAJ

za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta
broj VIII/102 "Rab" i VIII/129 „Dubračina“
1. Davatelj zakupa
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Adamićeva 10, Rijeka.
Postupak javnog natječaja provodi Komisija za provedbu javnog natječaja za
davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta broj VIII/102 "Rab" i VIII/129
„Dubračina“ (u daljnjem tekstu: Komisija).
2. Predmet javnog natječaja
Davanje u zakup na 10 lovnih godina slijedećih zajedničkih lovišta:
Red.
br.
1.
2.

Lovište
Površina Početna cijena godišnje
(broj – naziv – vrsta)
(ha)
lovozakupnine (kn)
Zajedničko otvoreno lovište 7.056
34.922,50
broj: VIII/102 – „RAB“
Zajedničko otvoreno lovište 5.597
35.410,00
broj: VIII/129 – „DUBRAČINA“

3. Pravo na podnošenje ponude
Pravo na podnošenje ponude ima pravna ili fizička osoba (obrtnik) sa sjedištem
na području Republike Hrvatske koja nije kažnjavana za kazneno djelo nezakonitog
lova ili za prekršaj iz članka 96. ili 99. Zakona o lovstvu dok traje sigurnosna mjera,
odnosno dok ne nastupi rehabilitacija po sili zakona.
4. Obavezan sadržaj ponude
U slučaju podnošenja više ponuda za lovišta koja su predmet javnog natječaja,
ponuditelj mora priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za svaku pojedinu ponudu.
Ponuda ponuditelja mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:
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 Pravne osobe – izvod iz sudskog, registra ili registra udruga kojim se dokazuje
da je ponuditelj registriran za obavljanje lova, u izvorniku ili preslici ovjerenoj kod
javnog bilježnika, ne stariji od šest mjeseci od dana objave ovog javnog
natječaja;
 Fizička osoba (obrtnik) – izvod iz obrtnog registra kojim se dokazuje da je
ponuditelj registriran za obavljanje lova, u izvorniku ili preslici ovjerenoj kod
javnog bilježnika, ne stariji od šest mjeseci od dana objave ovog javnog
natječaja;
 Izjavu o nekažnjavanju, za kazneno djelo nezakonitog lova ili za prekršaj iz
članka 96. ili 99. Zakona o lovstvu, danu ispred javnog bilježnika u obliku
javnobilježničke isprave;
 Dokaz o uplaćenom novčanom pologu jamčevine, isključivo izvornik virmanskog
naloga ili uplatnice u iznosu 50% od početnog iznosa godišnje lovozakupnine
istaknute u javnom natječaju, u korist žiro-računa Proračuna Primorsko-goranske
županije - IBAN: HR6923400091800008005, model: HR68, poziv na broj: 7374OIB UPLATITELJA-08 s opisom plaćanja "Jamčevina za javni natječaj za lovište
(upisati broj i naziv lovišta za koje se podnosi prijava);
 Potvrdu Primorsko-goranske županije o uredno ispunjenim obvezama ponuditelja
prema Primorsko-goranskoj županiji u prethodne tri godine (ako ih je imao);
 Potvrdu nadležne Porezne uprave o podmirenim dospjelim poreznim obvezama i
obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne starija od 30 dana od dana
objave javnog natječaja, osim ako mu je sukladno posebnim propisima odobrena
odgoda plaćanja navedenih obveza.
 BON 2 za sve poslovne subjekte, kojim ponuditelj dokazuje da nije bio u blokadi
u posljednjih 6 mjeseci poslovanja, u izvorniku ili preslici ovjerenoj kod javnog
bilježnika ne stariji od 30 dana od dana objave javnog natječaja;
 Pismo namjere poslovne banke da će ista izdati garanciju za uredno izvršenje
ugovornih obveza u visini iznosa ponuđene godišnje lovozakupnine, a koji iznos
se poslovna banka obvezuje isplatiti na prvi pisani zahtjev korisnika garancije
(Primorsko-goranske županije) i to u slučaju otkaza ili raskida ugovora o zakupu
sukladno odredbama Zakona o lovstvu;
 Izjavu da će za potrebe predmetnog lovišta imati na raspolaganju:
- osobu osposobljenu za obavljanje poslova lovočuvarske službe i koja
udovoljava uvjetima za nošenje oružja,
- stručnu osobu za provedbu lovnogospodarske osnove koja je tijekom
srednjeg ili visokoškolskog obrazovanja završila odgovarajući nastavni
program iz lovstva,
- lovačke pse odgovarajuće pasmine koji imaju položen ispit prirođenih osobina
(IPO) i lovačkog psa s položenim ispitom za praćenje krvnog traga.
Rok valjanosti ponude mora iznositi najmanje 60 dana od dana javnog otvaranja
ponude.
Ponuda mora biti uvezana u nedjeljivu cjelinu (žičana spirala, ili jamstvenik s
naljepnicom ovjerenom pečatom) s označenim brojevima stranicama (broj stranice u
ponudi kroz "/" ukupan broj stranica u ponudi).
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Dostavljenu dokumentaciju Komisija zadržava do okončanja postupka, a potom
istu vraća svim ponuditeljima u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja, osim ponuditelju s kojim će biti zaključen ugovor o zakupu.
Svaki ponuditelj snosi sve troškove za pripremu i podnošenje ponude na ovaj
javni natječaj bez obzira na ishod javnog natječaja.
Davatelj zakupa nije ni u kom slučaju odgovoran niti obvezan ponuditelju
naknaditi troškove bez obzira na način vođenja i konačni rezultat postupka
prikupljanja ponuda.
5. Rok i adresa za dostavu ponuda
Ponude za predmetno lovište moraju se dostaviti, bez obzira na način dostave,
najkasnije do 31. kolovoza (srijeda) 2016. godine zaključno do 10.00 sati.
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku sastavljene na hrvatskom jeziku u
dvostrukim zatvorenim i zapečaćenim omotnicama. Vanjska omotnica mora biti
zatvorena i zapečaćena s vidljivom naznakom: "Javni natječaj za davanje u zakup
lovišta (upisati broj i naziv lovišta za koje se podnosi prijava)– NE OTVARATI".
Zapečaćene ponude dostavljaju se preporučenom poštom ili neposredno u pisarnicu
na adresu:
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih
otvorenih lovišta broj VIII/102 "Rab" i VIII/129 „Dubračina“
Slogin kula 2, 51 000 Rijeka – NE OTVARATI
Unutarnja omotnica treba sadržavati adresu ponuditelja.
Ponude koje ne pristignu u propisanom roku za dostavu ponuda iz ovog javnog
natječaja neće se otvarati i vratit će se ponuditelju neotvorene, a nepotpune ponude
smatrat će se neprihvatljivima i biti će isključene iz sudjelovanja u natječajnom
postupku.
6. Način izražavanja cijene godišnje lovozakupnine
Ponuditelj dostavlja ponudu s godišnjom lovozakupninom napisanu brojkama i
slovima. Lovozakupnina u ponudi mora biti određena i izražena u kunama (kn).

7. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Javno otvaranje ponuda i pregled dostavljene dokumentacije izvršit će se
dana 31. kolovoza (srijeda) 2016. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama
Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2, VI. kat – dvorana za
sastanke, po redoslijedu zaprimanja ponuda i u nazočnosti članova Komisije.
Otvaranju ponuda može biti nazočna samo jedna ovlaštena ili opunomoćena
osoba svakog ponuditelja. Opunomoćenik ponuditelja dužan je najkasnije do
otvaranja ponuda Komisiji dostaviti punomoć, a ovlaštena osoba dužna je najkasnije
do otvaranja ponuda Komisiji dostaviti dokaz iz kojeg je vidljivo da je ovlaštena
predstavljati ponuditelja.
Ponuditelji mogu prije početka otvaranja ponuda odustati od podnesene ponude,
uz pravo na povrat jamčevine. Ponuditelji koji odustanu od podnesene ponude nakon
početka otvaranja ponuda nemaju pravo na povrat jamčevine.
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8. Kriterij za odabir ponude
Najpovoljnijom ponudom smatra se prihvatljiva ponuda s potpunom
dokumentacijom kojom je, uz ispunjenje uvjeta iz ovog javnog natječaja, ponuđena
najviša godišnja lovozakupnina.
Ako dva ili više ponuditelja ponude istu lovozakupninu, smatrat će se povoljnijom
ponuda ponuditelja koji ima sjedište na području jedinice lokalne samouprave na
kojoj se nalazi veći dio lovišta, a ako imaju i isto sjedište onda po redosljedu
zaprimanja.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup predmetnog lovišta, na
prijedlog Komisije, donosi Županijska skupština Primorsko-goranske županije i ista
će se objaviti u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije"
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup predmetnog lovišta može se
donijeti i u slučaju da u javnom natječaju sudjeluje samo jedan ponuditelj koji
ispunjava uvjete iz ovog javnog natječaja.
Komisija ima pravo ne odabrati niti jednog ponuditelja i vratiti uplaćene jamčevine
u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda te raspisati novi javni natječaj u roku od
15 dana od dana donošenja odluke o neodabiru.
Jamčevina koju su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene ili su
zakašnjele, vratit će se istima u roku od 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda,
dok se najpovoljnijem ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava u ukupni iznos
prvog dijela ugovorene lovozakupnine za predmetno lovište.
9. Zaključivanje ugovora
S najpovoljnijim ponuditeljem Župan Primorsko-goranske županije će zaključiti
ugovor o zakupu predmetnog lovišta najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja
na snagu Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Prije zaključivanja ugovora o zakupu najpovoljniji ponuditelj je dužan Primorskogoranskoj županiji dostaviti jamstvo banke ili avaliranu mjenicu u iznosu ponuđene
godišnje lovozakupnine, s time da je svake sljedeće lovne godine to dužan osigurati
najkasnije do 30. travnja tekuće godine.
Nakon zaključivanja ugovora o zakupu lovoovlaštenik je dužan:
 u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora o zakupu uplatiti 50% godišnje
lovozakupnine (Za lovnu godinu 2016/17 godišnja lovozakupnina obračunat će
se u odgovarajućem iznosu za razdoblje od dana sklapanja Ugovora do 31.
ožujka 2017.), dok je preostali dio dužan platiti po dostavljenom računu.
 od Ministarstva zaštite okoliša i prirode ishoditi uvjete zaštite prirode i iste ugraditi
u lovnogospodarsku osnovu;
 u roku od 90 dana od dana zaključivanja ugovora o zakupu donijeti
lovnogospodarsku osnovu sukladno Zakonu o lovstvu.
Ako najpovoljniji ponuditelj, odustane od ponude ili zaključenja ugovora o
zakupu, odnosno ne dostavi jamstvo banke ili avaliranu mjenicu, nema pravo na
povrat uplaćene jamčevine, a javni natječaj za predmetno lovište će se ponoviti.
Ponuditelj iz prethodnog stavka ove točke nema pravo sudjelovati na
ponovljenom javnom natječaju.
10. Uvjeti i način plaćanja lovozakupnine
Godišnja lovozakupnina za lovnu godinu (1. travnja tekuće godine do 31. ožujka
slijedeće godine) se plaća tako da se najkasnije do 1. ožujka tekuće godine uplati u
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Državni proračun na žiro-račun lovozakupnina otvoren na razini Primorsko-goranske
županije 50 % iznosa godišnje lovozakupnine za iduću lovnu godinu, a preostali
iznos lovozakupnine zaključno do 30. rujna tekuće godine.
11. Poništenje javnog natječaja
Komisija će donijeti odluku o poništenju ovog javnog natječaja u sljedećim
slučajevima:
 ako se prije roka za podnošenje ponuda dokumentacija za javni natječaj mora
bitno mijenjati;
 ako nijedan od ponuditelja ne ispunjava uvjete odnosno ne priloži svu potrebnu
dokumentaciju u roku i na način sukladno objavljenom u ovom javnom natječaju;
 ako je cijena najpovoljnije ponude manja od početne godišnje lovozakupnine;
 ako za javni natječaj ne pristigne niti jedna pravovaljana ponuda;
Davanje potrebnih tumačenja u svezi provođenja ovog javnog natječaja kao i
donošenja odluka po svim pitanjima koja se jave u tijeku ovog javnog natječaja u
nadležnosti su Komisije.
Informacije u svezi javnog natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za
turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Rijeka, Slogin kula 2, radnim danom od 9,00
do 11,00 sati i od 13,00 do 15.00 sati ili na telefon 351-260 i 351-265, e-mail:
gospodarstvo@pgz.hr.
Ovaj Javni natječaj objavljen je na web stranicama Primorsko-goranske županije
(www.pgz.hr/Natjecaji).
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