
           Na temelju članka 32. i 39. Statuta Splitsko dalmatinske županije („Službeni glasnik 
Splitsko-dalmatinske županije“, broj  11/09, 7/10, 10/10 i 2/13) i članka 12. Programa potpore  
poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije 2014.-2016. 
(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 14/14), Župan Splitsko-dalmatinske 
županije 5. veljače 2016., donio je 
 
                                                 

IZMJENE  PRAVILNIKA O POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA POTPORE ZA 
MJERU 1., MJERU 2., MJERU 3. I MJERU 4. PROGRAMA 

POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU 
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE  (2014.-2016.) 

 
 

Članak 1. 
 

U Pravilniku  o postupku dodjele sredstava potpore za Mjeru 1., Mjeru 2., Mjeru 3. i 
Mjeru 4. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske 
županije (2014.-2016.) („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 25/15)  u 
članku 1. stavku 1. riječi: „Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije“ 
zamjenjuje se riječima: „Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu“. 
 
 

Članak 2. 
 

Članak 9. mijenja se i glasi: 
„Visina udjela potpore i prihvatljivi troškovi potpore ovisit će o veličini 

poljoprivrednih površina za koje se rješavaju imovinsko pravni odnosi i usklađuju zemljišno-
knjižna i katastarska stanja i to: 

- potpora za vrlo male poljoprivredne površine (od 0,1 do 1 ha)  odobrit će se potpora  u 
iznosu  do 50% prihvatljivih troškova, 

- potpora  za  male poljoprivredne površine (od 1do 5 ha)  odobrit će se potpora  u 
iznosu  do 40% prihvatljivih troškova, 

- maksimalni iznos potpore u Mjeri 1. podmjeri A. u tijeku jedne godine po pojedinoj 
pravnoj ili fizičkoj osobi kada je ona  investitor  iznosi  15.000,00 kuna.“       

 
 

Članak 3. 
 

Članak 11. mijenja se i glasi:  
     „Visina udjela potpore i prihvatljivi troškovi potpore ovisit će o veličini 

poljoprivrednih površina  koje se privode kulturi i to: 
- potpora za vrlo male poljoprivredne površine (od 0,1 do 1 ha) odobrit će se potpora  u 

iznosu  do 50% prihvatljivih troškova, 
- potpora  za  male poljoprivredne površine (od 1do 5 ha) odobrit će se potpora  u 

iznosu  do 40% prihvatljivih troškova, 
- maksimalni iznos potpore  u Mjeri 1. podmjeri B. u tijeku jedne godine po pojedinoj 

pravnoj ili fizičkoj osobi kada je ona  investitor  iznosi  15.000,00 kuna“. 
 
 
 



 
Članak 4. 

. 
Članak 14.mijenja se i glasi: 

      „Visina udjela potpore i prihvatljivi troškovi potpore ovisit će o veličini 
poljoprivrednog gospodarstva  koje provodi Program potpore i to: 

- potpora za  mala poljoprivredna gospodarstva (od 1 do 10 UG) odobrit će se potpora  
u iznosu do 50% prihvatljivih troškova, 

- potpora za poljoprivredna gospodarstva (više od 10 UG) odobrit će se potpora u 
iznosu  do 40% prihvatljivih troškova, 

- maksimalni iznos potpore za Mjeru 2. u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili 
fizičkoj osobi kada je ona  investitor  iznosi 15.000,00 kuna.       

 
Članak 5. 

 
U članku 31. stavku 2. riječi: „Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske 

integracije“ zamjenjuje se riječima: „Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i 
poljoprivredu“. 
 

Članak 6. 
 

U članku 32. stavku 1. riječi: „Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske 
integracije“ zamjenjuje se riječima: „Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i 
poljoprivredu“. 

 
Članak 7. 

 
U članku 34. stavku 1. riječi: „Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske 

integracije“ zamjenjuje se riječima: „Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i 
poljoprivredu“. 
 

Članak 8. 
 

Ove izmjene Pravilnika  stupaju na snagu osmog  dana od dana objave u „Službenom 
glasniku Splitsko-dalmatinske županije“. 
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Split, 5. veljače 2016. 
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