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Temeljem članka  11.  Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 

25/13 i 85/15) Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj dana 18. svibnja 2020. godine 

objavljuje  

POZIV JAVNOSTI NA SAVJETOVANJE 

o Nacrtu prijedloga Programa razvoja lovstva na području šibensko-kninske županije u 2020.g. 

   Savjetovanje traje od 18. svibnja 2020. – 18. lipnja 2020.g. 

 

Program razvoja lovstva na području Šibensko-kninske županije u 2020. godini ima za 

cilj jačanje lovnog gospodarstva u zajedničkim i državnim lovištima na području županije, što se 

ostvaruje dodjelom poticajnih sredstava projektima razvoja i unapređenja lovstva (uzgoj i unos 

divljači, zaštita usjeva od divljači, uređenje šumskih putova, opremanje lovišta, suzbijanje 

krivolova, jačanje kapaciteta za razvoj lovnog turizma), te  projektima promidžbe i informiranja 

iz oblasti lovstva, kao i provođenja mjera za sprječavanje šteta od divljači.  

   Cilj savjetovanja s javnošću jest informiranje i uključivanje što šireg kruga građana u 

proces donošenja Programa, radi unaprjeđenja njegove kvalitete i učinkovitosti.  

Stoga pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 18. lipnja 2020. 

godine dostave svoje prijedloge, primjedbe, mišljenja i komentare na predloženi Nacrt prijedloga 

Programa razvoja lovstva na području Šibensko-kninske županije u 2020. godini i to putem pošte 

ili osobno na adresu: Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj, Trg Pavla Šubića I, br. 2. 

22000 Šibenik ili elektroničkom poštom na adresu: radmila.peric@skz.hr. 

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i komentari na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo 

na Obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet 

stranicama Šibensko-kninske županije, a moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko 

napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti 

dostavljeni u gore navedenom roku. 

  Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi, primjedbe, mišljenja i komentari bit će 

javno dostupni na internetskoj stranici Šibensko-kninske županije. Ukoliko ne želite da Vaš 

prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga. 

Nacrt prijedloga Programa razvoja lovstva na području Šibensko-kninske županije u 

2020. godini objavljen je u elektronskom obliku na Internet stranicama Šibensko-kninske 

županije: www.sibensko-kninska-zupanija.hr. Isti predstavlja radni materijal pa je kao takav 

podložan ispravcima, izmjenama i dopunama, te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti 

dovršenim prijedlogom Programa. 

Tekst ovog Poziva bit će objavljen na web stranici Šibensko-kninske županije: 

www.sibensko-kninska-zupanija.hr u rubrici „Savjetovanje s javnošću“ i na Oglasnoj ploči 

županije. 

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju. 
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