
Na temelju članka 31. Statuta Fakultetsko vijeće na 3. redovitoj sjednici održanoj 18. prosinca 

2013. usvojilo je 

PRAVILNIK 
o ustroju i radu lovno-nastavnog poligona 

Veterinarskog fakulteta 

Članak 1. 

Sukladno Statutu Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu Fakultet) 
ustrojava se i u njegovom sastavu djeluje lovno-nastavni poligon (u daljnjem tekstu Poligon). 

Članak 2. 

Poligon iz prethodnog članka je Državno otvoreno lovište br. I13 "Črnovščak" koje je 
temeljem Ugovora o povjeravanju prava izvršavanja lova dodijeljeno na upravljanje -
koncesiju Veterinarskom fakultetu, iz čega proizlaze obveze provedbe Zakona o lovstvu. te 
obveze usklađivanja i provedbe svih aktivnosti i godišnjih planova u skladu s pozitivnim 
pravnim propisima iz područja lovnog gospodarenja. 
Poligon se koristi i za potrebe nastavnog, znanstveno-istraživačkog i stručnog rada u 
djelokrugu Fakulteta. 

Članak 3. 

Fakultet može Poligon koristiti multidisciplinarno i međufakultetski na razini Sveučilišta u 
Zagrebu prema zajedničkom interesu, ili drugim visokim učilištem, kao i za potrebe suradnje 
u domovini i svijetu. 

Članak 4. 

U skladu s Ugovorom o povjeravanju prava izvršavanja lova u državnom otvorenom lovištu 
br. I13 "ČRNOVŠĆAK", ovlaštenik prava lovaje Veterinarski fakultet. 
Sukladno djelatnostima ustrojbenih jedinica Fakulteta, lovno-nastavnim Poligonom 
neposredno upravlja Zavod za biologiju, patologiju i uzgoj divljači. 

Članak 5. 

Na temelju prethodno pribavljenog mišljenja kolegija Zavoda dekan odlukom imenuje stručnu 
osobu za provedbu lovno gospodarske osnove koja je ujedno i voditelj Poligona. 
Odluku o imenovanju voditelja Poligona potvrđuje Fakultetsko vijeće. 



Za voditelja može biti izabran samo zaposlenik Fakulteta u znanstveno nastavnom ili 
znanstvenom zvanju s položenim lovačkim ispitom, valjanom lovačkom iskaznicom i 
položenim lovočuvarskim ispitom. 
Voditelj se imenuje na razdoblje od tri godine i može biti ponovno izabran. 
Dekan može odlukom razriješiti voditelja i prije isteka razdoblja na koje je imenovan. 

Članak 6. 

Voditelj organizira i upravlja radom Poligona. 
Za svaku tekuću godinu, a najkasnije do 31. siječnja voditelj je dužan sastaviti godišnji plan i 
program rada. 
U sklopu godišnjeg plana voditelj podnosi prijedlog plana održavanja, te prijedlog plana 
investiranja Dekanu. 
Pri izradi ovih dokumenata voditelj će konzultirati kolegij Zavoda. 
Na prijedlog Voditelja, a uz suglasnost Dekana i kolegija Zavoda, radu kolegija mogu se 
pridružiti i drugi djelatnici Fakulteta u znanstveno-nastavnom ili znanstvenom zvanju koji su 
aktivno angažirani u radu Poligona. 
O prijedlozima planova raspravlja Povjerenstvo za poligone, a konačnu odluku donosi 
Fakultetsko vijeće. 

Članak 7. 

Voditelj je za svoj rad izravno odgovoran Dekanu. 
Voditelj je dužan o radu koji uključuje proteklo jednogodišnje razdoblje podnijeti izvještaj 
kao i financijski izvještaj. 
Dekan može svakodobno zatražiti da voditelj podnose dodatni ili djelomično izvještaj. 
Voditelj je dužan izvještaj predočiti i kolegiju Zavoda. 

Članak 8. 

U slučaju pozitivnog poslovanja Poligona, a u skladu s investicijskim planom, moguća je 
isplata nagrade voditelju i lovočuvarima, sukladno Statutu Veterinarskog fakulteta. 
Nagrada se isplaćuje iz prihoda Poligona. 

Članak 9. 

Sudjelovanje više različitih zavoda i klinika Fakulteta, te drugih sastavnica Sveučilišta ili 
drugih visokih učilišta u ostvarivanju nastavnih i znanstveno istraživačkih programa na 
Poligonu temelji se na prethodnom dogovoru s voditeljem Poligona i njegovoj pisanoj 
suglasnosti. 



Članak 10. 

Za potrebe suradnje iz prethodnog članka, prostorna, vremenska, materijalna i druga 
razgraničenja i obveze na poligonu rješavaju se međusobnim dogovorom uključenih strana, 
koji se u pisanom obliku podnosi na usvajanje Fakultetskom vijeću putem Povjerenstva za 
poligone. 
U slučaju ne postizanja dogovora spor rješava Dekan. 

Članak 11. 

U slučaju izvanrednih okolnosti koje onemogućavaju daljnje upravljanje Poligonom ili ga 
čine bespredmetnim, Dekan može pokrenuti postupak ukidanja poligona. 
Konačnu Odluku o ukidanju poligona zajedno s obrazloženjem na prijedlog Dekana i 
Povjerenstva za poligone donosi Fakultetsko vijeće. 

Članak 12. 

Povjerenstvo za poligone ustrojit će se u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog 
Pravilnika sukladno Statutu. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na mrežnim stranicama Fakulteta. 

Klasa 012-03/14-0111 
Urbroj 251-61-011139-14-1 

Zagreb, 9. siječnja 2014. 
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