
                                       
 

 

 

 

                 REPUBLIKA HRVATSKA                        

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  

                OPĆINA HERCEGOVAC  

                     OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 500-01/20-01/03 

URBROJ: 2123/03-02-19-1 

Hercegovac, 15. svibanj 2020. godine 

 

 

Na temelju članka 46. Statuta Općine Hercegovac (Službeni glasnik Općine Hercegovac, broj 

1/18 i 6/18) i članka 4. Odluke o suzbijanju zaraznih bolesti odstrelom lisica (Službeni glasnik 

Općine Hercegovac, broj 6/18), Općinski načelnik 15. svibnja 2020. objavljuje 

 

JAVNI POZIV 

za podnošenje zahtjeva za potporu za suzbijanje 

zaraznih bolesti odstrelom lisica  

 

(1) Pozivaju se lovačka društva koja imaju lovište na području Općine Hercegovac, a koja su 

registrirana ili imaju članove sa područja Općine Hercegovac da dostave svoje zahtjeve za  

potporu za suzbijanje zaraznih bolesti odstrelom lisica. 

(2) Potpora se odobrava lovačkom društvu koje ima lovište na području Općine Hercegovac, a 

koji je registriran ili ima članove sa područja Općine Hercegovac. Lovci koji odstrele lisicu 

zatečenu na području lovišta Općine Hercegovac i dostave zapisnik lovačke udruge o izvršenom 

odstrelu s potvrdom da je odstrel izvršen na području Općine Hercegovac tijekom lovne sezone 

imaju pravo na potporu. Lovci su dužni izvršiti odstrel isključivo u skladu s Zakonom o lovstvu. 

(3) Potpora iznosi 50,00 kuna po odstrijeljenoj lisici. Najviši ukupni godišnji iznos ove potpore 

koju lovačka udruga može ostvariti iznosi 2.500,00 kuna. 

 

(4) Ukoliko je korisnik potpore, odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju 

ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, 

podnositelj zahtjeva dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Općine Hercegovac te će u 

naredne 2 godine biti isključen iz svih potpora koje dodjeljuje Općina Hercegovac. 

 

(5) Dokumentacija koja se podnosi uz  zahtjev za isplatom sredstava: 

a) preslika ovjerenog statuta udruge prijavitelja i partnera (ukoliko se udruga po prvi put 

prijavljuje na natječaj Općine Hercegovac, 

b) Izvadak iz Registra udruga, ne stariji od godine dana od datuma prijave na natječaj (ili ispis 

s elektroničke stranice Registra udruga sa svim podacima udruge), 

c) Ispis iz popisa članova udruge sa prebivalištem na području Općine Hercegovac (ukoliko 

udruga nema registriranu djelatnost na području Općine Hercegovac, ali ima lovište na području 

Općine Hercegovac) 

d) zapisnik lovačke udruge o izvršenom odstrelu na području Općine Hercegovac (potpisuje 

predsjednik društva, lovnik i lovac). 



 

(6) Zahtjev za isplatom sredstava potrebno je dostaviti na: 

 

Općina Hercegovac, Moslavačka 150, 43284 Hercegovac 

s napomenom: 

„Podnošenje zahtjeva za potporu za suzbijanje zaraznih bolesti odstrelom lisica“ 

 

(6) Potpora će se lovačkom društvu isplatiti nakon provjere zaprimljenog zahtjeva za potporu. 

Zahtjevi se u Općinu Hercegovac mogu predati do 15. prosinca, a isplata sredstava će biti  

najkasnije do 31. prosinca tekuće godine. 

 

 

                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                    Boro Bašljan, struč.spec.ing.techn.inf. 


