
         PRIJEDLOG: 14.7.2015. 

 Na temelju članka 22. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina», broj 

17/09.), Gradsko vijeće Grada Pazina na svojoj  sjednici održanoj dana __________________ 

2015. godine donijelo je 

 

 

O D L U K U 

O OSNIVANJU UDRUGE LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU 

 
Članak 1. 

Grad Pazin (dalje: Grad) zajedno s Gradom Porečom i Općinama Funtana, Tar-

Vabriga, Tinjan, Višnjan i Vrsar (dalje: članice LAGURA) pristupa osnivanju udruge Lokalna 

akcijska grupa u ribarstvu (u daljnjem tekstu: LAGUR). 

LAGUR se osniva radi povećanja zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem 

promicanja gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i pružanja 

podrške upošljivosti i mobilnosti radne snage u obalnim i kontinentalnim zajednicama koje 

ovise o ribolovu i akvakulturi, uključujući diversifikaciju aktivnosti u ribarstvu te prema 

ostalim sektorima pomorskog gospodarstva. LAGUR predstavlja ribarstveno i akvakulturno 

područje koje je funkcionalno koherentno u zemljopisnom, gospodarskom i društvenom 

smislu. 

 

Članak 2. 

Grad stječe sva prava i obveze člana LAGUR-a danom osnivanja LAGUR-a. 

 

Članak 3. 

Grad, kao član LAURG-a ima pravo birati i biti biran u sva tijela LAGUR-a, 

sudjelovati u utvrđivanju zajedničke politike i programa LAGUR-a, odlučivati o sredstvima i 

imovini LAGUR-a, te sudjelovati u aktivnostima od zajedničkog interesa u skladu s općim 

aktima  LAGUR-a. 

 

Članak 4. 

Grad ima obvezu redovito plaćati članarinu, pomagati rad LAGUR-a dotacijom iz  

Proračuna  prema mogućnostima, kao i druge obveze u skladu s općim aktima  LAGUR-a. 

 

Članak 5. 

Predstavnik Grada u LAGUR-u je Gradonačelnik ili osoba koju ovlasti Gradonačelnik, 

o čemu donosi Zaključak.   

Gradonačelnik ili osoba iz stavka 1. ovog članka  zastupaju interese Grada. 

  

Članak 6. 

  Ova Odluka stupa na snagu od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i 

Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi. 

 

 

Predsjednik  

Gradskog vijeća 

               Boris Demark, prof. 

KLASA: 

URBROJ: 

__________2015.  

 



Obrazloženje uz prijedlog Odluke o osnivanju 
udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu 

 
 
 Gradonačelnici Grada Pazina i Grada Poreča te načelnici općina Funtana, Tar-Vabriga, 
Tinjan, Višnjan i Vrsar iskazali su interes za potpisivanje  Sporazuma o postupku i mjerama 
za osnivanje Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR), u cilju poticanja razvoja 
ribarstvenog i akvakulturnog područja primjenom specifične metodologije pod nazivom 
LEADER pristup, kako bi u sljedećem koraku pristupili osnivanju Lokalne akcijske grupe u 
ribarstvu (LAGUR). 
 LEADER pristup podrazumijeva: 

 teritorijalni program namijenjen točno definiranom ruralnom području na razini nižoj 
od regionalne, 

 korištenje pristupa odozdo prema gore prilikom sastavljanja i provedbe lokalne 
razvojne strategije u ribarstvu, 

 stvaranje lokalnog javno-privatnog partnerstva kao pravnog tijela, 
 višesektorski pristup koji se temelji na interakciji između činitelja i projekata različitih 

sektora lokalnog gospodarstva, 

 provedba inovativnih pristupa, 
 provedba pilot-projekta, 
 umrežavanje aktivnosti lokalnog partnerstva. 

 LAGUR se osniva radi povećanja zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem promicanja 
gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i pružanja podrške 
upošljivosti i mobilnosti radne snage u obalnim i kontinentalnim zajednicama koje ovise o 
ribolovu i akvakulturi, uključujući diversifikaciju aktivnosti u ribarstvu te prema ostalim 
sektorima pomorskog gospodarstva. LAGUR predstavlja ribarstveno i akvakulturno područje 
koje je funkcionalno koherentno u zemljopisnom, gospodarskom i društvenom smislu. 
Njegovo osnivanje u skladu je s Operativnim programom za pomorstvo i ribarstvo Republike 
Hrvatske za programsko razdoblje 2014.—2020. 
 LAGUR će biti službeno registrirana udruga utemeljena na važećem Zakonu o 
udrugama.   
 Na razini donošenja odluka upravno tijelo LAGUR-a će predstavljati interese 
gospodarskog sektora u ribarstvu, civilnog i javnog sektora.  
 
  
 
 
 
       GRAD PAZIN 
 

 


