
Na članka 44. Statuta Općine Sokolovac (“Službeni glasnik Koprivničko - križevačke 

županije” broj 5/13. i 3/18), Općinski načelnik Općine Sokolovac objavljuje 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJA PROGRAMA RAZVOJA LOVSTVA NA 

PODRUČJU OPĆINE SOKOLOVAC ZA 2020. GODINU 

 

I. 

Javne potrebe u lovstvu za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Sokolovac 

(u daljnjem tekstu: Proračun) jesu provedba mjera, programi i manifestacije od interesa za 

Općinu Sokolovac (u daljnjem tekstu: Općina), a koje Općina Programom razvoja lovstva na 

području Općine Sokolovac za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrdi kao svoje 

javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom. 

Općina će u Program uvrstiti mjere, programe i manifestacije usmjerene na provođenje 

sljedećih aktivnosti: 

- gradnja, rekonstrukcija i opremanje lovačkih domova, 

- gradnja i opremanje lovačkih streljana, 

- gradnja, rekonstrukcija i opremanje objekata za obradu i skladištenje odstrijeljene 

divljači, 

- unos sitne divljači u lovište (zec obični, fazan-gnjetlovi, trčke), 

- selektivni redukcijsko - sanitarni odstrjel, 

- osuvremenjivanje lovačke opreme, 

- osposobljavanje kadrova u lovstvu te jačanje ljudskih resursa, 

- nastupi i organizacija sajmova, izložbi, seminara, stručnih skupova i okruglih 

stolova na temu lovstva, 

- nastupi i organizacija natjecanja i susreta u lovnom streljaštvu, 

- izrada promotivnih materijala, 

- marketing proizvoda od divljači, 

- nabava mehaničkih i kemijskih repelenata i 

- zaštita od krivolova. 

 

 Na ovaj Javni poziv se mogu javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine čiji su 

ciljevi i djelatnost usmjereni na unaprjeđenje gospodarske funkcije lovstva te zaštite i očuvanja 

biološke i  ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači te valorizaciju kroz turističku ponudu 

i njezin doprinos razvoju Općine. 

Sve prijedloge će obraditi Općinsko vijeće, a prihvaćeni će prijedlozi biti uvršteni u 

Program i, putem javnog natječaja, biti financirani prema mogućnostima Proračuna. 

 

III. 

Rok za podnošenje prijedloga je 31. listopad 2019. godine. 

Prijedlozi se podnose na obrascu JPL ispunjenom isključivo računalom, a koji se 

može preuzeti na internetskim stranicama Općine http://www.sokolovac.hr. 

Prijedlozi s nepotpunim podacima, nepopunjenim traženim obrascima kao i prijedlozi 

koji nisu dostavljeni u roku neće se razmatrati niti uvrstiti u Program.  

 

IV. 

Prijedloge, s naznakom „Prijedlog Programa razvoja lovstva na području Općine 

Sokolovac za 2020. godinu“, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Poziva dostaviti na 

adresu Općina Sokolovac, Trg dr. Tomislava Bardeka 8, 48306 Sokolovac i u digitalnom obliku 

na adresu elektroničke pošte opcina-sokolovac@kc.t-com.hr.  

 

KLASA: 323-01/19-01/01 

URBROJ: 2137/11-19-1 

Sokolovac, 24. rujna 2019.       

               OPĆINSKI NAČELNIK: 

          Vlado Bakšaj, univ.spec.oec. v.r. 
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