
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 

19/13. – pročišćeni tekst, 137/15., 123/17. i 98/19.) i članka 55. Statuta Koprivničko-

križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13., 14/13., 

9/15., 11/15. – pročišćeni tekst, 2/18., 3/18. – pročišćeni tekst i 4/20.) Župan Koprivničko-

križevačke županije 01. srpnja 2020. godine donosi 

 

ODLUKU 

o mjerilima i kriterijima za dodjelu subvencije/donacije  

za zaštitna sredstva za sprečavanje šteta od divljači  

 

Članak 1.  

 

Odlukom o mjerilima i kriterijima za dodjelu subvencije/donacije za zaštitna sredstva 

za sprečavanje šteta od divljači (u daljnjem tekstu: Odluka) se utvrđuju mjerila, kriteriji, 

postupak dodjele, te prava i obveze korisnika subvencije/donacije. 

Članak 2. 

Subvencija/donacija dodjeljuje se za nabavu zaštitnih sredstava – električnih ograda 

(pastira) za sprečavanje šteta od divljači. 

 

Članak 3. 

 

Sredstva za subvenciju/donaciju iz članka 2. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu 

Koprivničko-križevačke županije. 

 

Članak 4. 

 

Prihvatljivi korisnici subvencije/donacije mogu biti: 

1.   lovoovlaštenici državnih i zajedničkih otvorenih lovišta 

2. fizička osoba, pravna osoba i proizvođačka organizacija upisana u Upisnik 

poljoprivrednika  

 

protiv koje se ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili 

kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne 

novine“ broj 26/15.). 

 

Udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija. 

 

Članak 5. 
 

Prijavitelj poljoprivrednik ima pravo na podnošenje i odobravanje jedne prijave, a 

prijavitelj lovoovlaštenik ima pravo na podnošenje i odobravanje jedne prijave po lovištu. 

 

Članak 6. 

 

Uvjeti za dobivanje subvencije/donacije su: 

1. ispunjene obveze prema davatelju prava lova,  

2. uredno ispunjene obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz 

županijskog proračuna i drugih javnih izvora,  



3. sudjelovanje prijavitelja u ukupnom iznosu s najmanje 50% sredstava, 

4. dokazivost postojanja štete od divljači na poljoprivrednim površinama (zapisnici o 

štetama). 

 

Članak 7. 

 

Subvencija/donacija dodjeljuje se isključivo za podmirenje troškova kupnje električne 

ograde (pastira). Subvencija/donacija dodjeljuje se u iznosu od 50 % ukupnog troška, a 

najviše 5.000,00 kuna. 

 

 

POSTUPAK DODJELE NAKNADE  

 

Članak 8. 

 

 Postupak dodjele subvencije/donacije provodi se temeljem natječaja koji se objavljuje 

u tjednom tisku i na web stranici Koprivničko-križevačke županije. 

 

Natječaj sadrži: 

- naziv tijela koje objavljuje natječaj, 

- predmet natječaja, 

- cilj natječaja, 

- informacija o iznosu subvencije/donacije, 

- informacija o korisnicima subvencije/donacije i uvjetima za podnošenje prijave, 

- popis potrebne dokumentacije, 

- naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podnose, 

- vrijeme trajanja natječaja, 

- postupak odobravanja i obavijest o rezultatima natječaja, 

- podatke o kontaktima na koji se mogu dobiti dodatne informacije. 

 

Članak 9. 

 

 Prihvatljivi korisnici mogu ostvariti pravo na subvenciju/donaciju predajom zahtjeva 

Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu.  

 

Obavezna natječajna dokumentacija: 

- Ispunjen, ovjeren i potpisan Obrazac za prijavu  

- Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj ne 

starija od 15 dana od dana podnošenja prijave  

- Račun iz tekuće godine za kupljenu električnu ogradu (preslika) 

- Zapisnici o štetama od divljači (preslika) 

- Ispunjen, ovjeren i potpisan Obrazac izjave o nekažnjavanju  

- Ispunjen, ovjeren i potpisan Obrazac izjave o uredno ispunjenim obvezama iz svih 

prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz županijskog proračuna i drugih javnih 

izvora  

- Ispunjen, ovjeren i potpisan Obrazac izjave da se zaštitna sredstva već ne financiraju iz 

državnoga proračuna ili proračuna jedinica lokalne samouprave 

- Ispunjen, ovjeren i potpisan Obrazac izjave da je električna ograda postavljena i služi 

svrsi za koju je namijenjena 

- Ispunjen, ovjeren i potpisan Obrazac izjave podnositelja prijave da će električna 

ograda ostati u njegovom vlasništvu i služiti svrsi za koju je namijenjena najmanje pet 

godina od dana kupnje. 



Članak 10. 

 

 Rok za podnošenje zahtjeva je 90 dana od dana objave natječaja. Predmetni rok 

trajanja natječaja može biti kraći ukoliko korisnici podnesu svoje zahtjeve u ukupnom iznosu 

većem od osiguranih sredstava u Proračunu. 

 

Članak 11. 

 

 Postupak dodjele subvencije/donacije iz članka 6. ove odluke provodi Povjerenstvo za 

dodjelu subvencije/donacije za zaštitna sredstva za sprečavanje šteta od divljači (u daljnjem 

tekstu: Povjerenstvo).  

 

Članak 12. 

 

 Povjerenstvo čine Predsjednik i dva člana koja imenuje Župan. 

 

U izvršavanju svoje zadaće Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove: 

 Odlučuje o objavi javnog natječaja za dodjelu subvencija/donacija, 

 Propisuje obrazac zahtjeva za dodjelu subvencije/donacije, 

 Razmatra podnesene zahtjeve i utvrđuje ispunjavaju li uvjete za subvenciju/donaciju, 

 Ocjenjuje podnesene zahtjeve i utvrđuje listu za dodjelu subvencije/donacije. Lista za 

dodjelu subvencije/donacije utvrđuje se s obzirom na redoslijed zaprimljenih prijava, 

 Obavlja i druge poslove utvrđene ovom Odlukom. 

 

Članak 13. 

 

Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva predsjednik Povjerenstva.  

Povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik, te dostavlja županu Prijedlog rasporeda 

subvencije/donacije.   

 

Članak 14. 

 

Župan Koprivničko-križevačke županije na temelju prijedloga Povjerenstva donosi 

Zaključak o rasporedu subvencija/donacija korisnicima. 

 

Članak 15. 

 

Na temelju Zaključka, Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu odobrena 

novčana sredstva doznačit će na žiro račun korisnika subvencije/donacije. 

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 16. 

 

 Koprivničko-križevačka županija pridržava pravo ne odabrati niti jednu prijavu na 

natječaj ili poništiti natječaj i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema prijavitelju glede 

troškova sudjelovanja u postupku natječaja ili provedbi mjera za sprječavanje šteta od 

divljači. 

  

 

 



Članak 17. 

 

Rezultati natječaja objavljuju se na mrežnoj stranici Koprivničko-križevačke županije 

u slijedećim rokovima: 

1. u roku 10 dana od isteka natječaja, ili 

2. u roku 10 dana od datuma iskorištenja sredstava, a prije isteka roka iz natječaja. 

 

Članak 18. 

 

Povjerenstvo zadržava pravo naknadne kontrole provedbe mjere uvidom na terenu kod 

korisnika. 

 

Ukoliko je korisnik subvencije/donacije, odnosno podnositelj zahtjeva priložio 

neistinitu dokumentaciju, ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara 

njegovom stvarnom stanju, odnosno predmetna zaštitna sredstva nisu postavljena na zemljištu 

kojeg je korisnik/vlasnik, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u 

županijski proračun, te će biti isključen iz svih subvencija/donacija u narednih pet (5) godina. 

 

Ukoliko je korisniku subvencije/donacije u tekućoj godini, pogreškom isplaćen viši 

iznos subvencije i donacije od stvarno potrebnog, dužan je u roku od osam dana od primljene 

obavijesti o pogrešci, viši iznos isplaćene subvencije/donacije vratiti u županijski proračun. 

Ako korisnik nije izvršio povrat biti će isključen iz svih subvencija/donacija u narednih pet 

(5) godina. 

Članak 19. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku 

Koprivničko-križevačke županije”. 

 

 

 

ŽUPAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 

 

KLASA : 323-01/20-01/7 

URBROJ: 2137/1-04/11-20-1                                                               ŽUPAN: 

Koprivnica, 01. srpnja 2020.                                                     Darko Koren, ing građ., v.r. 


