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Natječaji sufinanciranja iz područja lovstva provode se od 2008. 

godine.  

U skladu sa ciljevima strateškog plana Ministarstva poljoprivrede, 

za 2015. godinu u planirani su slijedeći natječaji:  

 

• PROMIDŽBA I INFORMIRANJE IZ PODRUČJA LOVSTVA 

 

• UNOS ZECA OBIČNOG (Lepus europaeus L.) 

 

• FINANCIRANJE ZAŠTITNIH SREDSTAVA ZA SPRJEČAVANJE 
ŠTETE OD DIVLJAČI SMEĐI MEDVJED (Ursus arctos L.) 



    

 

 

 

 

CILJEVI SUFINANCIRANJA: 

 

 



 

 

 

 

 

  

SUFINANCIRANJE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA IZ 

PODRUČJA LOVSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 

 

•promidžba lovstva 

•edukacija građanstva o zaštiti prirode, zaštiti i 

očuvanju divljači i njenih staništa kao i očuvanju 

biološke ravnoteže  

•promoviranje posebnosti Republike Hrvatske 

(prirodna staništa, raznolikost vrsta divljači i dr.) kroz 

lovni turizam koji je važan dio cjelokupne turističke 

ponude. 

 

Planirana sredstva sufinanciranja promidžbe i 

informiranja iz područja lovstva u Republici 

Hrvatskoj za 2015. godinu su 400.000,00 kn. 

 



SUFINANCIRANJE UNOSA DIVLJAČI 

 

Podizanje matičnih fondova (deficitarnih vrsta) 

unosom žive divljači u lovišta na području 

Republike Hrvatske uz poticanje i promoviranje 

uzgoja divljači.  

Naime, kod pojedinih vrsta divljači utvrđeno je da 

radi različitih prirodnih ili antropogenih okolnosti 

još uvijek nisu dostigle puni kapacitet u okviru 

uzgojnog područja, odnosno prirodnog staništa. 

Stoga je potrebno njihovo dodatno unošenje u 

lovišta. Ove mjere odnose se prvenstveno na zeca 

običnog. 

 

Planirana sredstva sufinanciranja u 2015. godini za 

unos zeca običnog iznose 100.000,00 kn. 



    FINANCIRANJE ZAŠTITNIH SREDSTAVA ZA 
SPRJEČAVANJE ŠTETE OD DIVLJAČI 

SMEĐI MEDVJED  

Smeđim medvjedom se gospodari u skladu sa Planom 

gospodarenja smeđim medvjedom u Republici Hrvatskoj 

i Akcijskim planom gospodarenja smeđim medvjedom 

koji se donosi za svaku pojedinu godinu. Populacija 

smeđeg medvjeda u Republici Hrvatskoj je stabilna, s 

tendencijom rasta, što ima kao posljedicu i stalne štete 

od predmetne divljači. 

Kroz financiranje zaštitnih sredstava utjecalo bi se na 

smanjenje i sprječavanje daljnjih šteta na 

poljoprivrednim kulturama, stoci i pčelarstvu. 

 

Planirana sredstva financiranja u 2015. godini za 

financiranje zaštitnih sredstava iznose 250.000,00 kn. 



 

Korisnici natječaja za sufinanciranje promidžbe i 

informiranja iz područja lovstva su udruge i pravne 

osobe. 

Za sufinanciranje unosa divljači u lovišta i financiranje 

zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači 

smeđi medvjed pravo podnošenja prijave imaju pravne 

ili fizičke osobe (obrtnici) koje imaju valjani ugovor o 

korištenju prava lova na temelju Zakona o lovstvu 

(„Narodne novine” broj 140/05, 75/09 i 14/14).  



Trenutno je u postupku imenovanje Povjerenstva za 

provedbu predmetnih natječaja u 2015. godini. 

 

Očekivani početak provedbe natječaja je početak 

svibnja sa trajanjem do kraja listopada 2015. godine 

ili do raspodjele planiranih sredstava.  



Cjelovit tekst Javnog natječaja s 

pripadajućim obrascima bit će objavljen na 

web stranici Ministarstva (www.mps.hr). 

http://www.mps.hr/


ZAHVALJUJEM NA POZORNOSTI ! 


