
   Na temelju članka 50. Statuta Šibensko-kninske županije ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije", broj 8/09 i 04/13) i Programa potpora poljoprivredi na području Šibensko-kninske županije 

za razdoblje 2016-2020. godine (Klasa: 320-01/16-01/1; Urbroj: 2182/1-06-16-1), Upravni odjel za 

poljoprivredu i ruralni razvoj Šibensko-kninske županije raspisuje: 

 

JAVNI POZIV 

za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija za poticanje razvitka  

 poljoprivrede u 2017. godini 

 

1. Predmet javnog poziva: 

Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za poticanje razvitka poljoprivrede u Šibensko-kninskoj 

županiji u 2017. godini za sljedeće aktivnosti: 

1. Potpora očuvanju i proširenju stočnog fonda  

2. Potpora mladim poljoprivrednicima ( poljoprivrednici do 40 godina) 

3. Potpora uređenju i poboljšanju kvalitete zemljišta  

4. Potpora neproizvodnim ulaganjima neophodnih za poljoprivrednu proizvodnju  

5. Potpora za provođenje novih tehnika i znanja u poljoprivrednoj proizvodnji 

6. Potpora malim investicijama u poljoprivredi  

7. Potpora za osiguranje poljoprivredne proizvodnje 

8. Potpora osnivanju i zajedničkom djelovanju poljoprivrednih gospodarstava  

9. Potpora za  sudjelovanje i/ili organiziranje sajmova, manifestacija ili natjecanja 

10. Potpora malim investicijama u preradi poljoprivrednih proizvoda  

 

2. Posebni uvjeti i potrebna dokumentacija 

Korisnici potpora mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u odgovarajuće registre za obavljanje 

poljoprivredne djelatnosti s poljoprivrednom proizvodnjom i poljoprivrednim površinama na području 

Šibensko-kninske županije.  

Svi uvjeti za dodjelu sredstava potpore utvrđeni su u Programu potpora poljoprivredi na području 

Šibensko-kninske županije za period 2016.-2020. godine, a koji je zajedno s propisanim obrascima za 

podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora dostupan na službenoj web stranici Šibensko-kninske županije 

www.skz.hr 

 

3. Vrijeme trajanja Javnog poziva 

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja i na web stranicama 

Šibensko-kninske županije, a otvoren je do 31. ožujka 2017. godine. 

 

4. Naziv i adresa tijela kojem se podnosi zahtjev: 

Zahtjevi za dodjelu potpora podnose se na propisanim obrascima na adresu: 

Šibensko-kninska županija 

Upravni odjel za poljoprivredu i  

ruralni razvoj 

22000 Šibenik, Trg Pavla Šubića I br.2, 

s naznakom “Zahtjev za dodjelu potpora poljoprivredi“ 

 

Zahtjev se dostavljaju poštom ili se predaju direktno na pisarnicu Šibensko-kninske županije.  

Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Šibensko-kninske županije 

ili na broj telefona 022/460-737; 022/460-735. 

 

 

KLASA: 320-01/16-01/1                                                        Šibensko-kninska županija 

URBROJ: 2182/1-18-17-20                   Upravni odjel za poljoprivredu 

Šibenik, 6. veljače 2017.                                                              i ruralni razvoj 

 

 
 

http://www.skz.hr/

