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KLASA: 130-01/10-01/2 
URBROJ: 2105/03-01-16 
Buje,  23. ožujak 2016. 
 

ZAPISNIK 
 

sa Skupštine Lokalne akcijske grupe (LAG) „Sjeverna Istra“ održane 23. ožujka 2016. godine u 
Bujama na adresi Trg Josipa Broza Tita 6, s početkom u 18:00h, a sa slijedećim dnevnim redom: 
 

1. Otvaranje sjednice Skupštine Lokalne akcijske grupe „Sjeverna Istra“ 
2. Usvajanje dnevnog sjednice skupštine Lokalne akcijske grupe „Sjeverna Istra“ 
3. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika  
4. Verifikacija zapisnika s 4. Izvanredne izborne skupštine LAG-a 
5. Kratki izvještaj predsjednika LAG-a o provedenim aktivnostima u proteklom periodu  
6. Prihvaćanje godišnjeg financijskog izvješća i donošenje završnog računa za 2015. 

godinu 
7. Donošenje odluke o visini članarine za 2016. godinu na prijedlog Upravnog odbora 
8. Rasprava i usvajanje Financijskog plana za 2016. godinu 
9. Rasprava i usvajanje Programa/plana rada za 2016. godinu 
10. Predstavljanje Lokalne razvojne strategije LAG-a (Adviso d.o.o.) 
11. Razno 

 
AD. 1)  
Gradonačelnik Grada Buje, Edi Andreašić, izražava dobrodošlicu i pozdravlja sve prisutne. 
Skupštinu otvara i također pozdravlja sve prisutne g. Anteo Milos predsjednik LAG-a, te vodi 
Skupštinu. Zahvaljuje se na odazivu članovima Skupštine.  
Pojašnjava važnost ove sjednice Skupštine na kojoj će se donositi odluka o usvajanju Lokalne 
razvojne strategije za razdoblje 2014 – 2020, a o čemu ovisi korištenje sredstava iz mjere 19. 
Programa ruralnog razvoja, te također i donošenje odluke o visini članarina za 2016. godinu.   
 
AD. 2)  
Predsjednik LAG-a, Anteo Milos, čita Dnevni red po točkama i otvara raspravu o izmjeni i 
dopuni Dnevnog reda. Dnevni red je dostavljen svim članovima Skupštine zajedno sa pozivom 
na sjednicu. Iako je u Odluci o dodjeli sredstava od strane APPRRR za Mjeru 19.1. navedeno 
da LRS usvaja UO, predsjednik Anteo Milos predlaže da se dnevni red dopuni na način da i 
Skupština usvoji LRS. 
Nitko nema primjedbi ili dodatnih prijedloga i ovaj se prijedlog jednoglasno usvaja javnim 
glasovanjem. 
 
AD. 3) 
Biraju se radna tijela Sjednice. Anteo Milos je pročitao kandidature te dao prijedloge na 
raspravu. Nije bilo komentara, prigovora niti novih prijedloga. Glasovanje je bilo jednoglasno 
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po svim točkama. Za zapisničarku je izabrana Tea Rakar, ovjerovitelje zapisnika Valentina Pilko 
i Jadranka Radojković.  
Prije nastavka s radom Skupštine i rasprave po točki 4., predsjednik konstatira da je Skupštini 
pristupilo ukupno 28 od 47 članova Skupštine, odnosno da sjednici prisustvuju sljedeći pozvani 
članovi: Jadranka Radojković, Edi Andreašić, Vanja Gorički (opunomoćenica Istarskog 
vodovoda), Tea Rakar, Nino Činić, Dario Sinožić, Suad Kamber, Alfredo Jugovac, Claudio 
Stocovaz, Manuel Vigini, Valdi Glavić, Nino Pavković, Vilim Belović, Iva Grgić, Leonardo Palčić, 
Luka Šegon, Gianni Ravalico, Sanja Žužić, Valentina Pilko, Ida Bašić (za Udruženje obrtnika 
Buzet), Loredana Krbavčić, Lorena Žakić (opunomoćenica Siniše Žulića i Iris Jakac), Loreta 
Zlatar, Marko Geržinić, Marko Ferenac, Marisela Štokovac Vižintin i Roberta Veroneze te je 
utvrđeno da Skupština može pravovaljano pristupiti donošenju odluka prema usvojenom 
dnevnom redu. 

 
AD. 4)  
Sukladno usvojenom dnevnom redu, Anteo Milos daje na glasanje i usvajanje zapisnik sa 
prethodne Skupštine od 20.05.2015. Navodi da je uz poziv na sjednicu među materijalima 
dostavljen i taj zapisnik. Glasovanje je bilo jednoglasno i zapisnik sa prethodne sjednice je 
verificiran. 
 
AD. 5)  
Predsjednik Anteo Milos daje kratki izvještaj o aktivnostima LAG-a u prethodnom periodu, te 
navodi kako su se, među ostalim, od zadnje održane Skupštine, odradile sljedeće aktivnosti: 

- Radionice za izradu LRS-a 
- Najam ureda i promjena adrese sjedišta LAG-a 
- Natječaj za zapošljavanje 3 djelatnika LAG-a otvoren do 25.03. 
- Potpisivanje sporazuma o suradnji sa hrvatskim, slovenskim i talijanskim LAG-ovima 
- Inicijativa za suradnju istarskih LAG-ova na projektu uvođenja lokalnih proizvoda u 

prehranu djece u vrtićima i školama 
- Inicijativa za osnivanje FLAG-a. 

Predsjednik LAG-a navodi kako su dobivena sredstva u sklopu podmjere 19.1. namijenjena za 
izradu Lokalne razvojne strategije (LRS), za zapošljavanje djelatnika LAG-a, provođenje 
edukacija, itd., te da se ona moraju iskoristiti do 31.10.2016. godine. Predsjednik navodi kako 
je potrebno predfinancirati te aktivnosti vlastitim sredstvima nakon čega će se Agencije 
podnijeti izvještaji i dobiti povrat.  Navodi također kako su za izradu strategije odrađene po 3 
radionice: za javni, civilni i gospodarski sektor.  Radionice su vodile konzultantice iz Adviso 
d.o.o. iz Rijeke. Sudjelovalo je ukupno 52 ljudi, zahvaljuje se svima, a posebno osobama koje 
su sudjelovale svim održanim radionicama. Predsjednik obavještava prisutne kako će se morati 
izmijeniti sjedište LAG-a, odnosno izmijeniti Statut, budući da je preporuka da poslovni prostor 
LAG-a bude ujedno i sjedište. Predsjednik informira kako su trenutno otvoreni natječaji za 
zapošljavanje djelatnika. Ujedno navodi da je potpisan sporazum o suradnji sa slovenskim i 
talijanskim LAG-ovima, inicijativa koja će LAG-u omogućiti da se prijavljuje za dodatna 
sredstva. Pokrenuta je inicijativa za suradnju istarskih LAG-ova te je već predložen jedan 
projekt: uvođenje lokalnih proizvoda u prehranu djece u vrtićima i školama – projekt će 
provoditi sva 4 uključena istarska LAG-a i prijaviti se za sredstva na mjeru 19.3. Nadalje, 
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predsjednik navodi kako je u tijeku procedura osnivanja LAGUR-a/FLAG-a (Lokalna akcijska 
grupa u ribarstvu / Fisheries Local Action Group) za sve one JLS koje imaju veze sa morem ili 
aktivnostima koje su vezane za djelatnosti na slatkim vodama – mora biti uključeno minimalno 
5 JLS-a, od kojih minimalno 3 moraju biti na moru.  
Nema pitanja. 
 
AD. 6)  
Predsjednik Anteo Milos otvara slijedeću točku usvojenog dnevnog reda na temu godišnjeg 
financijskog izvješća za 2015. godinu. Materijali za tu točku dnevnog reda dostavljeni su uz 
poziv na Skupštinu. U 2015. nije bilo uplata članarina već je jedini prihod na računu LAG-a bila 
uplata donacije za predfinanciranje aktivnosti LAG-a u visini od 30.000,00 kn, te uplate iznosa 
troškova vođenja bankovnog računa i ostalih manjih troškova (usluge pravnika za usklađenje 
Statuta, izrada karte LAG-a i dr.), a sve od strane Grada Novigrada – Cittanova.  
Otvara raspravu i poziva na usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2015. 
Glasanje je bilo jednoglasno i financijsko izvješće za 2015. godinu je usvojeno.  
 
AD. 7)  
Predsjednik Anteo Milos otvara slijedeću točku usvojenog dnevnog reda na temu donošenja 
odluke o visini članarina na prijedlog UO, prema materijalima koji su članovima Skupštine 
dostavljeni uz poziv na današnju sjednicu. 
Otvara raspravu i moli za komentare po tom pitanju.  
Anteo Milos navodi da se išlo na minimalne iznose u odnosu na druge općine i druge gradove 
u ostalim istarskim LAG-ovima. Predsjednik navodi koje su prednosti koje će se kroz članstvo 
u LAG-u moći ostvariti.  
Načelnik Općine Grožnjan, gosp. Claudio Stocovaz, predlaže da se iznos članarine za Općinu 
Grožnjan i Općinu Oprtalj smanji na pola od predloženog iznosa i to zbog znatno manjeg broja 
stanovnika te zbog nedavnih rezanja financijskih sredstava od strane države.    
Predsjednik LAG-a navodi da su se prilikom sastavljanja prijedloga oko visine članarine najprije 
analizirale sve JLS koje spadaju u kategoriju malih općina kao Oprtalj i Grožnjan te je 
napomenuo kako su predložene članarine najniže u odnosu na članarine u svim drugim 
istarskim LAG-ovima. Ujedno navodi da je teško uzeti u obzir druge kriterije, poput broja 
potencijalnih korisnika sredstava ili proračuna JLS-a. S druge strane, Anteo Milos navodi kako 
će se kroz natječaje koje će LAG provoditi otvoriti mogućnosti te da će se uloženi novac 
članarine vratiti u puno većem iznosu kroz natječaje iz mjere 7.4. Programa ruralnog razvoja. 
Nadalje, isti dodaje kako je to prijedlog za ovu godinu, ali da će se prijedlog za iduću godinu 
izraditi prema ovogodišnjem iskustvu i da broj stanovnika nije kriteriji za određivanje visine 
članarine. Nakon dobivenog pojašnjenja g. Claudio Stocovaz prihvaća predložene iznose te se 
i ostali članovi Skupštine slažu sa prijedlogom, navodeći kako to predstavlja ulaganje za boljitak 
našeg područja. 
Gđa. Iva Grgić, koja predstavlja Grad Umag, predlaže da se prije donošenja odluke o visini 
članarina za 2017. godinu analizira situacija iz 2016. godine, da li su ranije (sadašnje) članarine 
bile opravdane, što se sa njima uspjelo napraviti i da li što eventualno treba mijenjati. 
Anteo Milos navodi da se sugestija prihvaća, da će se analizirati mjerljivi elementi i da li model 
ubuduće treba izmijeniti. 
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Daje prijedlog na glasanje. Glasanje je bilo jednoglasno i usvojena je Odluka o visini članarina 
za 2016. godinu. 
 
AD. 8)  
Predsjednik Anteo Milos otvara slijedeću točku usvojenog dnevnog reda na temu rasprave i 
usvajanja Financijskog plana za 2016. godinu. Materijali za ovu točku dostavljeni su članovima 
skupštine uz poziv na Skupštinu. Ukratko obrazlaže točke financijskog plana i izvore 
financiranja, navodeći kako su svi troškovi procijenjeni i sastavljeni na temelju iskustava drugih 
aktivnih LAG-ova i da će se predloženi financijski plan uskladiti sa realnim potrebama i 
situacijama tijekom godine. 
Otvara i zaključuje raspravu. 
Daje prijedlog na raspravu i usvajanje. Glasanje je bilo jednoglasno i usvojen je Financijski plan 
za 2016. godinu. 
 
AD. 9)  
Predsjednik Anteo Milos otvara slijedeću točku usvojenog dnevnog reda na temu rasprave i 
usvajanja Programa/plana rada za 2016. godinu. Materijali za ovu točku dostavljeni su 
članovima skupštine uz poziv na Skupštinu. Vanja Gorički ukratko obrazlaže točke 
Programa/plana rada i izvore financiranja za njegovo provođenje. Preduvjet za kvalitetno 
provođenje predloženog programa je zapošljavanje djelatnika LAG-a, za što je trenutno 
otvoren natječaj do 25.03.2016. godine. 
Vanja Gorički navodi kako su program i plan aktivnosti za 2016. godinu planirani sukladno 
potrebama za funkcioniranje ureda i dionika sa cijelog područja LAG-a i prema raspoloživim 
sredstvima. Nadalje, navodi koje su sve aktivnosti planirane i za koje će se zadaće zadužiti 
djelatnici LAG-a. 
Predsjednik otvara raspravu. 
Vilim Belović navodi kako postupak evaluacije prijava koje su poslane na natječaje iz Programa 
ruralnog razvoja traje previše – predugačak rok od raspisivanja natječaja do objave rezultata. 
Stoga, isti predlaže da LAG vrši pritisak prema APPRRR-u kako bi se taj postupak ubrzao. 
Predsjednik LAG-a, Anteo Milos, navodi kako nažalost LAG nema puno utjecaja po tom pitanju, 
da se slaže da evaluacija traje predugo ali da je u praksi shvatio da treba puno strpljenja. Vanja 
Gorički navodi kako će LAG napraviti sve što je moguće kako bi se natječaji u sklopu istog 
provodili što brže. 
Predsjednik daje prijedlog na usvajanje. Glasanje je bilo jednoglasno i usvojen je Program/plan 
rada za 2016. godinu. 
 
AD. 10)  
Predsjednik Anteo Milos najavljuje Sandru Anić i Vesnu Hajdarević iz konzultantske tvrtke 
Adviso d.o.o. iz Rijeke koje su bile angažirane na izradi LRS. Kolegice su održale prezentaciju 
finalnog dokumenta strategije i pojasnile postupak njene izrade, glavne ciljeve i zaključke.  
Nakon prezentacije, Predsjednik LAG-a otvara raspravu, odnosno poziva na postavljanje 
pitanja i komentara.  
Predsjednik ujedno navodi kako će se strategija mijenjati prema potrebama koje će se 
ustanoviti po provedbi mjera iz Programa ruralnog razvoja.  
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G. Valdi Glavić iz Buzeta postavlja pitanje da li je u mjerama PRR uključen i turizam. Vesna 
Hajdarević navodi da su sredstva za turizam obuhvaćena kroz mjeru za nepoljoprivredne 
djelatnosti (pomjera PRR-a br. 6.2.), te da se na podmjeru 6.4. PRR-a može također aplicirati 
za projekte u području turizma. 
Predsjednik LAG-a objašnjava kako se sredstvima koja će biti na raspolaganju neće realizirati 
velike kapitalne investicije, nego da će se kroz LAG realizirati puno malih projekata - kapilarna 
dodjela sredstava, te da će se za velike investicije investitori direktno javljati na natječaje 
agencije (APPRRR), što je ujedno i cilj LEADER pristupa koji se provodi kroz LAG.  
Nakon prezentacije strategije, i sukladno dopuni dnevnog reda, predsjednik Anteo Milos 
poziva članove Skupštine na glasanje o usvajanju LRS-a.  
Glasanje je bilo jednoglasno i usvojena je LRS za razdoblje 2014-2020. 
 
AD. 11)  
Razno 
Predsjednik Anteo Milos utvrđuje da nema pitanja niti prijedloga po predmetnoj točci. 
 
Sjednica je zaključena u 19:30 h. 
 
 
Zapisničarka:       Predsjednik LAG-a „Sjeverna Istra“ 
Tea Rakar       Anteo Milos 
 
 
Ovjerovitelji Zapisnika: 
 
Valentina Pilko   
       
 
Jadranka Radojković 
 
 
 
U Bujama, 23. ožujak 2016. 
 
 


