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PRIJEDLOG

Sukladno odredbama Zakona o lovstvu (Narodne novine broj 140/05, 75/09, 153/09,
14/14, 21/16, 41/16, 67/16, i 62/17) i članka 33. Statuta Općine Jelsa (“Službeni glasnik“ Općine
Jelsa br: 5/13 i 8/13 ), Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj VI. Sjednici, održanoj dana 12.
ožujka 2018.g. d o n o s i:

ZAKLJUČAK
vezan za problematiku nastalih šteta od
divljih svinja sa prijedlogom mjera

I.
Temeljem učestalih zahtjeva i pritužbi poljoprivrednika Općina Jelsa je u rujnu 2017.
godine pokrenula postupak utvrđivanja razmjera štete na kulturama koju počine divlje
svinje. U postupku je zaprimljeno preko 40 prijava iz čega se može zaključiti da su štete na
poljoprivrednim kulturama znatnih razmjera te da je neophodno da Općina Jelsa poduzme
sve zakonske mjere u cilju zaštite imovine i ljudi.
Splitsko-dalmatinska županija je 24.2.2017.g. sklopila Ugovor o zakupu zajedničkog
lovišta Hvar (broj 17144) sa lovoovlaštenikom Lovačkom udrugom „Hvar“ Stari Grad.
Na traženje Općine Jelsa Splitsko-dalmatinska županija je odgovorila da, kao
dokument uz sklopljeni ugovor o zakupu zajedničkog lovišta Hvar, ne posjeduje važeću
Lovnogospodarsku osnovu, a Lovačka udruga „Hvar“ nije dostavila (odobrenu od
Ministarstva) Lovnogospodarsku osnovu (sukladno člancima 3. i 4. Pravilnika) kao ni
Program zaštite divljači sukladno čl. 57. do 66. i čl. 68. Pravilnika (NN 40/06, 92/08, 39/11 i
41/13).
Općina Jelsa smatra da Lovačka udruga „Hvar“ ne provodi mjere i radnje za
sprječavanje šteta, utvrđene Zakonom i propisima o lovstvu, te da ne nadoknađuje štete koju
pričini divljač na poljoprivrednim kulturama.
II.
Općina Jelsa traži od Splitsko-dalmatinske županije da u Odluci o ustanovljavanju
zajedničkog lovišta na području Splitsko-dalmatinske županije pod brojem i imenom:
XVII/144- „HVAR“ (KLASA: 021-04/07-02/131; URBROJ: 2181/1-01-07-1) donesenoj 3. travnja
2007. godine, u točci 5. U lovištu od prirode obitavaju, pod a) glavne vrste divljači, BRIŠE divlja svinja, te da se time uskladi sa Naredbom Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 17.
travnja 2012. g.
Ovaj zahtjev se temelji na činjenici da divlja svinja na Hvaru ne obitava „od prirode“,
jer se pojavila tek potkraj 80-tih godina (unosom u lovište) i spada u stranu-alohtonu divljač,
te se pozivamo na Naredbu o uklanjanju svih jedinki strane svojte-divlje svinje iz otočnih
ekosustava RH, koju je donijelo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode od 17. travnja 2012.
godine.

III.

-

-

Općina Jelsa traži od Lovačke udruge „Hvar“ da:
odmah donese odluku o dozvoli odstrjela divlje svinje, svim zakonom dozvoljenim
načinima lova, tijekom čitave kalendarske godine, bez obzira na spol i dob, sukladno
Rješenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva RH od 14.
rujna 2014. godine te dopisu Ministarstva poljoprivrede RH od 8. prosinca 2014.g.,
poduzme sve zakonske mjere za sprječavanje šteta od divljih svinja a posebno:
smanjivanje broja divljih svinja do podnošljivog brojnog stanja koje neće ugrožavati
ljude ni imovinu, čuvanje usjeva i nasada, izgon divljači s ugroženog zemljišta,
ograđivanje zemljišta te uporabu mehaničkih, električnih i kemijskih zaštitnih
sredstava, vidljivih i zvučnih plašila.
IV.

Ukoliko Lovačka udruga „Hvar“ u roku od 30 dana ne postupi prema točci III. ovog
Zaključka Općina Jelsa će od Splitsko-dalmatinske županije zatražiti da, sukladno točci XI. 3.
te točci XVI. Ugovora o zakupu zajedničkog lovišta Hvar, pokrene postupak raskida ugovora
sklopljenog sa Lovačkom udrugom „Hvar“.
V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom
glasniku Općine Jelsa“.
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