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LAGUR „Istarski švoj“ u 2020. godini je uz redovne aktivnosti provodio i mnogobrojne aktivnosti s ciljem 

daljnje prezentacije i provođenja vlastite Lokalne razvojne strategije u ribarstvu.  

Tijekom prosinca 2020. godine pripremljena je dokumentacija za slanje Zahtjeva za odobrenje izmjena 

Lokalne razvojne strategije u ribarstvu u Upravu ribarstva, te su objavljeni sljedeći natječaji: 

• Natječaj za Mjeru 7. Promicanje ribarstvene, akvakulturne i pomorske kulturne baštine – u 

veljači 2020. godine,  

• Natječaj za Mjeru 2. Ulaganje u prodajna mjesta, kušaone i nabava vozila za proizvode ribarstva 

i akvakulture s jedinstvenim vizualnim identitetom – u srpnju 2020. godine, no poništen 

Odlukom Skupštine u rujnu 2020. godine, 

• ponovljeni Natječaj za Mjeru 2. Ulaganje u prodajna mjesta, kušaone i nabava vozila za 

proizvode ribarstva i akvakulture s jedinstvenim vizualnim identitetom – u listopadu 2020. 

godine.  

Redovne aktivnosti su provođene kontinuirano kroz cijelu godinu, a odnose se ponajviše na: 

• aktivno informiranje o svim aspektima poslovanja LAGUR-a, što obuhvaća: 

1. praćenje pravne regulative vezane uz poslovanje LAGUR-a,  

2. pripremu i dostavu dokumentacije na knjiženje,  

3. vođenje redovne financijske dokumentacije 

4. praćenje raspisanih nacionalnih natječaja i natječaja drugih LAGUR-a; 

• informiranje javnosti o ulozi, aktivnostima i projektima LAGUR-a „Istarski švoj“ putem 

Facebooka i mrežne stranice;  

• suradnju s nadležnim tijelima (na EU i nacionalnoj razini) i drugim LAGUR-ima; 

• promotivne aktivnosti s krajnjim ciljem povezivanja i umrežavanja lokalnih dionika. 

Ostale aktivnosti navedene su u tablici niže:  

VREMENSKO 
RAZDOBLJE 

A K T I V N O S T I 

SIJEČANJ ➢ Slanje Izvještaja glede projekata financiranih u 2019. godini  
Istarskoj županiji (14.01.2020.)  

➢ Dodjela Odluka o odabiru za Mjeru 3. iz LRSR nositeljima projekata 
(16.01.2020., Poreč) 

➢ Izrada natječajne dokumentacije za Mjeru 7.  
➢ Sudjelovanje na treningu javnog nastupa (17.01.2020., Zagreb) 
➢ Sudjelovanje na predstavljanju objavljenih natječaja LAGUR-a 

Tramuntana (21.01.2020., Senj) 
➢ Podnošenje prijave na Javni poziv za financiranje projekata/ 

programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, 
šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva Istarske 
županije za 2020. godinu – prijava projekata „Nastavak projekta 
„More od malih nogu“ u 2020.-toj godini“ i “Institucionalna i 
organizacijska potpora u 2020.-toj godini“ (28.01.2020.) 

VELJAČA ➢ Pohađanje programa usavršavanja u području javne nabave 
„Jednostavna nabava, sukob interesa, financijske korekcije“ 
(07.02.2020., Zagreb) 
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➢ Priprema i slanje Godišnjeg izvještaja o provedbi LRSR za 2019. 
godinu Upravljačkom tijelu (28.01.2020.) 

➢ Provedba postupka jednostavne nabave „Konzultantske usluge 
izmjene LRSR“ te sklapanje predmetnog ugovora sa tvrtkom 
Confidia d.o.o. za savjetovanje 

➢ Sudjelovanje na radnom sastanku LAGUR-a „Izazovi u provedbi 
LRSR“ (24.02.2020., Poličnik) 

➢ Održavanje 1/2020 sjednice Upravnog odbora i 1/2020 sjednice 
Skupštine LAGUR-a. Usvojen je godišnji financijski izvještaj i 
izvještaj o radu za 2019. godinu, natječajna dokumentacija za 
Mjeru 7. iz LRSR te je imenovan Ocjenjivački odbor za Mjeru 7. 
(26.02.2020., Poreč) 

➢ Raspisivanje Natječaja za Mjeru 7. (27.02.2020.) 
➢ Sudjelovanje na predstavljanju rezultata provedenih mjera 

(28.02.2020., Poreč) 

OŽUJAK ➢ Priprema i slanje Izvještaja LAGUR-a o provedenom postupku 
odabira projekata u okviru Mjere 3. Upravljačkom tijelu  
(04.03.2020.) 

➢ Slanje Zahtjeva za isplatu (br. 14.) za tekuće troškove i vođenje 
LRSR (11.03.2020.) 

➢ Radni sastanak s konzultantima iz tvrtke Centum percent d.o.o. 
radi dogovora daljnjih koraka vezano uz predstojeće natječaje 

TRAVANJ ➢ Zaprimanje prijava projekata za Mjeru 7. i provedba 
administrativne kontrole  

➢ Priprema i slanje Očitovanja u okviru dopuna Zahtjeva za isplatu 
(17.04.2020.)  

SVIBANJ ➢ Izrada natječajne dokumentacije za Mjeru 2.  
➢ Provedba administrativne kontrole zaprimljenih prijava projekata 

u okviru Mjere 7. 

LIPANJ ➢ Izrada natječajne dokumentacije za Mjeru 2.  
➢ Provedba administrativne kontrole zaprimljenih prijava projekata 

u okviru Mjere 7. 
➢ Slanje Zahtjeva za isplatu (br. 15.) za tekuće troškove i vođenje 

LRSR (15.06.2020.) 
➢ Slanje Zahtjeva za dopunu zaprimljenim prijavama projekata u 

okviru Mjere 7. (23.06.2020.) 
➢ Sudjelovanje na predstavljanju nacrta Strategije hrvatske 

poljoprivrede i akvakulture (24.06.2020., Poreč) 
➢ Slanje Zahtjeva za isplatu za tekuće troškove i vođenje LRSR  

SRPANJ ➢ Izrada natječajne dokumentacije za Mjeru 2.  
➢ Provedba administrativne kontrole zaprimljenih prijava projekata 

u okviru Mjere 7. 
➢ Održane radionice za animaciju potencijalnih korisnika za prijavu 

na mjere iz LRSR (06.07.2020. u Vrsaru/Funtani, te 08.07.2020. u 
Poreču/Tar-Vabrigi) 

➢ Sudjelovanje na radionici „Utjecaj pilotiranih inovativnih 
proizvodnih rješenja na Jadranski ribarski sektor u sklopu projekta 
PRIZEFISH“ (09.07.2020., Pula) 
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➢ Održana je 2/2020 sjednica Skupštine LAGUR-a na kojoj je 
usvojena natječajna dokumentacija za Mjeru 2. iz LRSR te je 
imenovan Ocjenjivački odbor za Mjeru 2. (22.07.2020., Poreč) 

➢ Sastanak sa potencijalnim korisnicima s ciljem njihove animacije 
za prijavu na Natječaje (22.07.2020., Poreč) 

➢ Zaprimanje Odluke o dodjeli sredstava za nositelje projekata iz 
Mjere 3. (22.07.2020.) 

➢ Raspisivanje Natječaja za Mjeru 2. (23.07.2020.) 

KOLOVOZ ➢ Održavanje informativnih radionica za Mjeru 2. iz LRSR 
(07.08.2020., Žbandaj i Pazin) 

➢ Sastanak s korisnicima i potencijalnim prijaviteljima na natječaje iz 
LRSR (12.08.2020., Funtana i  Vrsar) 

➢ Zaprimanje i administrativna kontrola Zahtjeva za isplatu nositelja 
projekta Dječji vrtić Tići Vrsar, u sklopu Mjere 3. iz LRSR 
(13.08.2020.) 

➢ Slanje Zahtjeva za dopunu nositelju projekta Dječji vrtić Tići Vrsar, 
u sklopu Mjere 3. iz LRSR (26.08.2020.) 

RUJAN ➢ Zaprimanje prijava projekata za „staru“ Mjeru 2. (10.-11.09.2020.) 
➢ Održavanje 3/2020 (elektronske) sjednice Skupštine LAGUR-a na 

kojoj je poništen prethodno raspisan Natječaj za Mjeru 2., 
poništen „stari“ te usvojen novi Pravilnik za dodjelu obilježja 
jedinstvenog vizualnog identiteta ribarskim područjima, lokalnim 
proizvođačima, proizvodima i uslugama u sektoru ribarstva 
(14.09.2020.) 

➢ Priprema i slanje Zahtjeva za odobrenje promjena u okviru Mjere 
1. Upravljačkom tijelu (15.09.2020.) 

➢ Povrat prijava projekata u okviru Mjere 2. nositeljima projekata  
➢ Posjet lokaciji operacije – Dječjem vrtiću Tići Vrsar radi provedbe 

kontrole na terenu prije slanja Zahtjeva za isplatu (24.09.2020.) 
➢ Izrada Izvješća o provedenim provjerama operacije za nositelja 

projekta Dječji vrtić Tići Vrsar (25.09.2020.) 
➢ Administrativna kontrola dopunjenog Zahtjeva za isplatu 

nositelja projekta Dječji vrtić Tići Vrsar, u sklopu Mjere 3. iz LRSR 
(14.09.2020.) 

➢ Slanje Zahtjeva za isplatu u ime nositelja projekta Dječji vrtić Tići 
Vrsar u Upravu ribarstva (30.09.2020.) 

LISTOPAD ➢ Održavanje 4/2020 (elektronske) sjednice Skupštine LAGUR-a na 
kojoj je usvojena natječajna dokumentacija za Mjeru 2. iz LRSR 
(06.10.2020.) 

➢ Raspisivanje Natječaja za Mjeru 2. (07.10.2020.) 
➢ Slanje Zahtjeva za isplatu za tekuće troškove i vođenje LRSR  
➢ Zaprimanje Izvještaja o napretku nositelja projekata u okviru 

Mjere 3. iz LRSR  
➢ Zaprimanje prijava projekata za „novu“ Mjeru 2.  

STUDENI ➢ Zaprimanje prijava projekata za „novu“ Mjeru 2.  
➢ Pohađanje programa usavršavanja u području javne nabave „Plan 

nabave za 2021. godinu, praktikum jednostavne nabave“ 
(webinar, 13.11.2020.) 
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➢ Sudjelovanje na webinar-u Brodarskog instituta „Izazovi u 
korištenju zelenih tehnologija i novih materijala u brodogradnji“ 
(NEORION, 17.11.2020.) 

➢ Sudjelovanje na webinar-u projekta PRIZEFISH „Create value – 
inovative catch/handling and processing technology solutions for 
the fishery with emphasis on creation of innovative Adriatic 
seafood products“ (SEALOGY, 20.11.2020.) 

➢ Sudjelovanje na FARNET-ovom međunarodnom webinaru 
„Effective local projects for a sustainable Mediterranean and 
Black sea“ (FARNET, 25. – 27.11.2020.) 

➢ Priprema dokumentacije za predstojeće sjednice Upravnog 
odbora i Skupštine LAGUR-a „Istarski švoj“ (Prijedlozi odluka, 
Godišnji izvještaj o radu za 2019. godinu, Financijski izvještaj za 
2018. godinu, Financijski plan za 2019. godinu, Plan aktivnosti za 
2019. godinu) 

PROSINAC ➢ Provedba projekta Nastavak projekta More od malih nogu 
➢ Dostava izvješća Istarskoj županiji glede projekata „Nastavak 

projekta „More od malih nogu“ u 2020.-toj godini“ i 
“Institucionalna i organizacijska potpora u 2020.-toj godini“ 

➢ Održavanje 2/2020 (elektronske) sjednice Upravnog odbora 
LAGUR-a (15. – 17.12.2020.) na kojoj su prihvaćeni završni 
prijedlozi akata kasnije usvojenih na Skupštini te je predstavljen 
prijedlog izmjena LRSR 

➢ Održavanje 5/2020 (elektronske) sjednice Skupštine LAGUR-a na 
kojoj su usvojene izmjene LRSR, izmjene i dopune Financijskog 
plana za 2020., Plan rada i Financijski plan za 2021. te visini i načinu 
plaćanja članarine za 2021. godinu (17.-21.12.2020.) 

 


