
Godišnje izvješće o radu LAG-a „Laura“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvješće o radu Lokalne akcijske grupe „Laura“ za 
razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Godišnje izvješće o radu LAG-a „Laura“ 
 

Sadržaj 
 

1. Uvod .................................................................................................... 3 

2. Organizacijska struktura .................................................................. 4 

3. Vizija i misija Lokalne akcijske grupe „Laura“ ............................... 4 

4. Aktivnosti LAG-a „Laura“ u 2019. godini ........................................ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Godišnje izvješće o radu LAG-a „Laura“ 
 

1. Uvod  
Lokalna akcijska grupa (LAG) „Laura“ 
osnovana je 2009. godine s ciljem 
poticanja ruralnog razvitka kroz 
povezivanje i sudjelovanje u LEADER 
programu te provođenju zajedničkih 
aktivnosti u prikupljanju sredstava i 
njihove pravilne raspodjele prema 
namjeni za koje su dobivena, a sve s ciljem 
podizanja kvalitete života stanovništva 
ruralnog područja. 
 
Prilikom osnivanja, LAG „Laura“ je bio 
pilot projekt, a područje LAG-a sastojalo se od dva grada, Biograda na Moru i Benkovca, te 
sedam općina, Lišane Ostrovičke, Polača, Pakoštane, Stankovci, Sv. Filip i Jakov, Pašman i 
Tkon. Pilot projektom Ministarstva poljoprivrede pod nazivom „Izgradnja 
institucionalnih kapaciteta i podrška provedbi SAPARD/IPARD programu u Hrvatskoj“, 
koji je financiran iz sredstava potpore programa PHARE 2005. u razdoblju 2008.-2009., 
financirana je i izrada prve Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a „Laura“. Strategija, 
izrađena u sklopu tog projekta odnosila se isključivo na prvotno područje LAG-a. 
Pristupanjem novih jedinica lokalne samouprave u sastav LAG-a, tijekom 2010.-2012., 
provedena je i potpuna revizija prve Lokalne razvojne strategije, kako bi se strateški 
razvoj LAG-a prilagodio smjernicama ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2012.-2014. 
godine. 
Danas LAG „Laura“ djeluje na području Zadarske županije i pokriva područje gradova 
Biograda na Moru i Benkovca te općina Sukošan, Bibinje, Sv. Filip i Jakov, Pakoštane, Tkon, 
Pašman, Škabrnja, Polača, Galovac, Stankovci i Lišane Ostrovičke. Ukupno je u sastavu 
LAG-a 13 jedinica lokalne samouprave. Osim jedinica lokalne samouprave, članovi LAG-a 

su i predstavnici civilnog i 
gospodarskog sektora, ukupno 41 
člana. Svrha djelovanja LAG-a je 
potaknuti i pružiti pomoć članovima 
udruge da razmišljaju o dugoročnom 
potencijalu razvoja svog ruralnog 
područja, a sve s ciljem jačanja 
gospodarskog okruženja, očuvanja 
prirodnog i kulturnog nasljeđa, jačanja 
kapaciteta zapošljavanja i povećanja 
broja radnih mjesta unutar svojih 
zajednica. 
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2. Organizacijska struktura 
LAG „Laura“ je uspostavljen kao organizacija civilnog društva, neprofitnog karaktera koja 
okuplja različite predstavnike javnog, civilnog i 
gospodarskog sektora s područja 13 jedinica 
lokalne samouprave jugoistočnog dijela Zadarske 
županije. Temeljno načelo ustrojstva Lokalne 
akcijske grupe „Laura“ jest uključenost javnog, 
gospodarskog i civilnog sektora od kojih niti jedan 
ne smije u upravljačkom ili izvršnom tijelu 
sudjelovati s više od 49%. Na taj način osigurana je 
uključenost svih dionika ruralnog razvoja u 
procesu donošenja odluka. LAG „Laura“ danas broji 18 članova gospodarskog sektora, 14 
članova javnog sektora i 8 članova civilnog sektora.  

 

3. Vizija i misija Lokalne akcijske grupe „Laura“ 
Upravno i izvršno tijelo Lokalne akcijske grupe „Laura“ 2016. godine usvojilo je 24. ožujka 
2016. god. strateški dokument Lokalna razvojna strategija 2014-2020 LAG-a „Laura“ 
u kojem je definiran smjer razvoja područja LAG-a. U tom dokumentu definirana je 
razvojna vizija područja LAG-a „Laura“:  

„Područje poželjno za život i rad zahvaljujući sinergiji razvoja turizma i poljoprivrede, 
povezanosti primorskih dijelova sa zaleđem uz održivo korištenje bogate kulturno 

povijesne i prirodne baštine“ 

Sukladno donošenoj razvojnoj viziji doneseni su i strateški ciljevi koji se žele postići u 
razdoblju do 2020. godine: 

1. Cilj 1: Održivi razvoj strateških grana LAG područja 
2. Cilj 2: Očuvanje identiteta područja - zaštita, promicanje i razvoj prirodne te 

kulturno povijesne baštine 
3. Cilj 3: Poboljšanje kvalitete života i stvaranje radnih mjesta 

Vizija i ciljevi područja LAG-a doneseni su u suradnji ključnih dionika promatranog 
područja tijekom izrade LRS, te je na taj način osigurana uključenost što većeg broja 
sudionika LAG područja. Iz ciljeva i vizije jasno je vidljivo kako se prilikom planiranja 
razvoja veliku važnost dalo sinergiji krajolika i društvenog napretka s obzirom da je okoliš 
od davnina definirao smjer razvoja ovog područja.  

 

 

Civlini 
sektor

Gospodarski 
sektor

Javni 
sektor
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4. Aktivnosti LAG-a „Laura“ u 2019. godini 
Aktivnosti LAG-a „Laura“ kroz 2019. godinu povezane su s Podmjerom 19.2. „Provedba 
operacija unutar CLLD strategije“, Podmjera 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti 
suradnje LAG-a“ i Podmjerom 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar Mjere 19 
„Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – Lokalni razvoj pod 
vodstvom zajednice) iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.  

LAG LAURA je u 2019. godini provela administrativnu kontrolu 2. LAG natječaja za Mjeru 
8 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga. Na prethodno 
navedeni natječaj pristiglo je ukupno 11 prijava, a nakon provedene administrativne 
kontrole Upravni odbor je na svojoj 43. redovnoj sjednici donio 9 Odluka o odabiru 
projekta. Ukupna vrijednost dodijeljene potpore iznosila je 5.341.856,32 kn, a projekti se 
odnose na izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata vrtića, ispraćajnih 
dvorana, dječjih i sportskih igrališta.  S obzirom da nakon podnošenja zahtjeva za potporu 
na prethodno navedeni natječaj, ukupna predviđena alokacija sredstava u tada važećoj 
Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a LAURA 2014.-2020. nije bila dovoljna za financiranje 
svih projekata pristupilo se izmjenama LRS LAG-a LAURA. Na 41. redovnoj sjednici 
Skupštine LAG-a LAURA održanoj 21.08. 2019. godine donesena je Odluka o usvajanju 
izmjena Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Laura“ za razdoblje 2014.-
2020. te se na taj način omogućilo financiranje svih projekata koji su zadovoljili uvjete 
LAG natječaja za provedbu Mjere 8. Izmjene LRS LAURA 2014.-2020. su 22.10. 2019. 
godine i odobrene od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 
razvoju nakon uspješno podnesenog Zahtjeva za promjenu. Nakon pravomoćnosti svih 
donesenih Odluka o odabiru projekata na 2. LAG natječaju za provedbu Mjere 8 stručna 
služba LAG-a LAURA u ime nositelja projekata podnijela je 1. dio Zahtjeva za potporu 
zaključno s 06.12. 2019. godine te se trenutno čeka konačna Odluka od strane Agencije za 
plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 

Stručna služna LAG-a je 05.11. 2019. godine na zahtjev Agencije za plaćanje u 
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izvršila Posjet lokaciji ulaganja za nositelja 
projekta OPG Vunić Jurica koji je odobren na 1. LAG natječaju za provedbu Mjere 2 
Ulaganja u održivost poljoprivrede područja. Prilikom posjeta izvršena je kontrola 
predmeta nabave iz poslovnog plana, a nakon uspješnog podnošenja Izvještaja prema 
Agenciji nositelju projekta je isplaćena 2. rata sredstava u iznosu od 55.821,00 kn. 

Stručna služba LAG-a kao i prijašnjih godine bila je svakodnevno na raspolaganju svim 
zainteresiranima te je u 2019. godini provedeno ukupno 147 individualnih savjetovanja. 
Upravni Odbor održao je ukupno 5 sastanaka (2 sastanka zbog provedbe LAG natječaja i 
3 sastanka vezana uz redovno poslovanje LAG-a) dok se sjednica Skupštine održala 
ukupno 3 puta.  Napredak u provedbi Evaluacijskog plana može se promatrati kroz prilog 
3 Lokalne razvojne strategije LAG-a LAURA 2014.-2020 „Pokazatelji LRS-a (indikatori 
izlaza, rezultata i učinka)“. Kao i prijašnjih godina LAG je i u 2019. godini aktivno 
sudjelovao u animiranju lokalnog stanovništva te je na 7 organiziranih radionica 
sudjelovalo ukupno 235 osoba.  
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21. lipnja 2019. godine u Hotelu Adriatic u Biogradu na Moru Lokalna akcijska grupa 
(LAG) LAURA svečano je obilježila 10 godina svog postojanja. Na svečanom događaju 
prisustvovalo je više od 90 uzvanika među kojima i državna tajnica Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova EU Nikolina Klaić, zamjenik župana Zadarske županije Šime 
Vicković, predstavnici općina i gradova s područja LAG-a  kao i predstavnici raznih 
institucija, ministarstava, agencija i svi ostali koji su svojim radom i iskustvom doprinijeli 
da se LAG LAURA razvije u jedan od najuspješnijih LAG-ova u Hrvatskoj. Predsjednik LAG-
a LAURA Radoslav Bobanović održao je uvodni govor u kojem se osvrnuo na trenutke 
osnivanja LAG-a i izazove s kojima su se susretali kako bi na kraju ipak uzdigli LAG i 
uspostavili ga kao jednu kvalitetnu potpornu instituciju za sve dionike ovog ruralnog 
područja. Pozdravne govore održali su još zamjenik župana Zadarske županije Šime 
Vicković i državna tajnica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU Nikolina Klaić, a 
zatim je Voditelj Ivan Čupić u svojem izlaganju prezentirao dosadašnje rezultate LAG-a 
LAURA kao i planove za budućnost.  

 

Pored aktivnosti poveznih uz provedbu LRS LAG „Laura“ je aktivno sudjelovao u provedbi 
brojnih kapitalnih projekata od kojih možemo izdvojiti projekte:  

Reciklažno dvorište Biograd na Moru – odobreno 5.245.648,10 kn 
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Poduzetnički inkubator Biograd na Moru – odobreno 37.979.211,52 kn 

 

 

Rekonstrukcija i izgradnja dječjeg vrtića Biograd na Moru – odobreno 505.542,00 
kn 

 

Kao i svih dosadašnjih godina ured LAG-a „Laura“ bio je na raspolaganju svima za pomoć 
prilikom prijave na nacionalne ili EU natječaje. Tako je uz pomoć LAG-a „Laura“ samo na 
natječaj Zadarske županije iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2019. godinu 
prijavljeno ukupno 100 projekata temeljem kojih je odobreno ukupno 361.987,00 
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kuna potpore. Na natječaju WiFi4EU Gradu Biogradu na Moru je odobreno 15.000,00 
eura za uspostavu besplatnog, javno dostupnog širokopojasnog interneta na području 
užeg centra Grada Biograda na Moru.  

Prema Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podnesena su 
ukupno 4 Zahtjeva za isplatu temeljem kojih je LAG-u isplaćeno ukupno 839.761,36 kn. 

 

Kronološki popis aktivnosti Lokalne akcijske grupa „Laura“ u 2019. godini. 

Mjesec Aktivnost Datum 
održavanja Lokacija 

Siječanj 

Sudjelovanje na sastanku s djelatnicima LAG-a More i LAG-a Krka 
na temu provedbe LRS 2014.-2020. 3.1.2019 Šibenik 

Sudjelovanje na radionici organiziranoj od strane Agencije za 
plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na temu 
sufinanciranja projekata kroz T.O. 4.4.1. "Neproduktivna ulaganja 
povezana s očuvanjem okoliša" 

17.1.2019 Drniš 

Sudjelovanje na radnom sastanku na temu izmjena LRS LAG-a 
LAURA 2014.-2020. 23.1.2019 Lišane Ostrovičke 

Prezentacija područja LAG-a LAURA na sajmu Natura Alpe Adria i 
sastanak s članovima LAS MDD, LAS SDD i predsjednika LEADER 
mreže Slovenije 

31.01.-
05.02.2019 Ljubljana, Zagreb Sastanak s djelatnicima tvrtke Centum percent d.o.o. u svrhu 

izmjena LRS LAG-a LAURA 2014.-2020. 
Sudjelovanje na konferenciji i panel raspravi "Reformski potencijal 
- perspektive za ruralni razvoj" 

Veljača 

Održavanje prezentacije na temu natječaja Ministarstva turizma 
"Konkurentnost turističkog gospodarstva" te predstavljanje 
natječaja za T.O. 6.2.1. "Potpora ulaganja u pokretanje 
nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području" i T.O. 6.4.1. 
"Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti na ruralnom 
području" 

6.2.2019 Benkovac 

Sudjelovanje na radnom sastanku na temu izmjena LRS LAG-a 
LAURA 2014.-2020. 11.2.2019 Galovac 

Održana 39. sjednica Upravnog odbora 19.2.2019 Biograd na Moru 

Održavanje prezentacije na temu natječaja Ministarstva turizma 
"Konkurentnost turističkog gospodarstva" te predstavljanje 
natječaja za T.O. 6.2.1. "Potpora ulaganja u pokretanje 
nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području" i T.O. 6.4.1. 
"Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti na ruralnom 
području" 

22.2.2019 Tkon, Pašman, Polača, Vrana 

Sudjelovanje na radionici "Jednostavno knjigovodstvo za udruge" 
u organizaciji časopisa Udruga.hr 21.2.2019 Split 
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Ožujak 

Sudjelovanje na radionici organiziranoj od strane HABOR-a na 
temu ESIF krediti za energetsku učinkovitost u zgradama Javnog 
sektora i ESIF krediti za javnu rasvjetu 

12.3.2019 Split 

Sudjelovanje na sastanku organiziranom od strane Ministarstva 
poljoprivrede u svrhu provedbe LRS u Mjeri 19 20.3.2019 Zagreb 

Sudjelovanje na radionici "Mogućnosti financiranja općinskih 
projekata" u svrhu predstavljanja LAG-a LAURA, razmjene znanja i 
iskustava 

20.03.-
22.03.2019 Budva 

Sudjelovanje na predavanju i savjetovanju na temu "Poticanje 
suradnje poljoprivrednika i Nacionalnih parkova/parkova prirode" 26.3.2019 Starigrad 

Travanj 

Sudjelovanje na konferenciji "Digitalni marketing i tehnologije u 
turizmu", digitalna prodaja maslinovog ulja 

08.-10.04. 
2019 Opatija 

Sudjelovanje na radionici organiziranoj od strane Ministarstva 
poljoprivrede, Mreže za ruralni razvoj i Agencije za plaćanja u 
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s HGK Split 
na temu "Posjet projektu kao dio administrativne kontrole ZZP na 
LAG natječaju  za tip operacije 6.3.1. 

15.4.2019 Split 

Sudjelovanje na radionici "Priprema za praćenje i vrednovanje 
provedbe Lokalnih razvojnih strategija i rada Lokalnih akcijskih 
grupa  RH" organizirane od strane LAG Međimurski doli i bregi  s 
LEADER mrežom hrvatske 

16.-
18.04.2019 Sv. Martini na Muri 

Sudjelovanje na radionici "Obuka o europskim i drugim 
raspoloživim izvorima financiranja" u sklopu projekta "Zajedno 
jači - Razvoj proizvoda i internacionalizacija - STRONGER" na temu 
"Ograničenja i mogućnosti financiranja malih i srednjih poduzeća, 
OPG-a u RH", načini financiranja i novi instrumenti MSP 

1.4.2019 Zadar 

Svibanj 

Sudjelovanje na fokusnoj skupini vrednovanja Programa ruralnog 
razvoja RH 2014.-2020., vrednovanje sustava te priprema analiza 
za izvještavanje prema Europskoj komisiji u 2019.  

7.5.2019 Zagreb 

Sudjelovanje na radnom sastanku na temu izmjena LRS LAG-a 
LAURA 2014.-2020. s djelatnicima tvrtke Centum Percent d.o.o. 7.5.2019 Zagreb 

Održana 40. sjednica Upravnog odbora 17.5.2019 Biograd na Moru 
Sudjelovanje na 3. Ruralnom parlamentu organiziranom od strane 
Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske mreže za ruralni razvoj na 
temu "Pametna sela" 

20.-
23.05.2019 Vodice 

Sudjelovanje na terenskoj radionici "Ruralni biznis - od 
poljoprivrednika do poduzetnika"  22.5.2019 Vodice 

Lipanj 

Sastanak s djelatnicima LAG-a Krka, TZ Grada Drniša i TZ 
Pakoštane na temu moguće suradnje  u sklopu mjere 19.3. u 
turizmu i/ili preradi proizvoda OPG-ova i sastanak s direktoricom 
Razvojne agencija Grada Knina. 

6.6.2019 Drniš, Knin 

Sudjelovanje na radionici za LAG-ove u organizaciji Ministarstva 
poljoprivrede i APPRRR 11.6.2019 Zagreb 
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Sudjelovanje na radnom susretu s predstavnicima gradova i 
općina iz Crne Gore s ciljem budućeg projekta suradnje za 
INTERREG ADRION 

13.6.2019 Benkovac 

Sudjelovanje na potpisivanju partnerstva između Grada Biograda 
na Moru i Slovenskih Konjica i sastanak s LAS-om "Od Pohorja do 
Bohorja" 

29.06.-
01.07.2019 Slovenske Konjice 

Srpanj 

Sudjelovanje na radionici na temu "Financijski instrumenti 
Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. 3.7.2019 Benkovac 

Sudjelovanje na radionici za LAG-ove u organizaciji Ministarstva 
poljoprivrede i APPRRR na temu natječaja za T.O. 6.1.1. 12.7.2019 Split 

Kolovoz 

Sastanak s direktoricom tvrtke Eko Etno Cor d.o.o na temu 
provedbe LRS LAG LAURA 2014.-2020 26.8.2019 Krnjak 

Održana 41. sjednica Upravnog odbora u svrhu izmjena Lokalne 
razvojne strategije LAG-a LAURA 2014.-2020. 21.8.2019 Biograd na Moru 

Održana 21. sjednica Skupštine u svrhu izmjena Lokalne razvojne 
strategije LAG-a LAURA 2014.-2020. 22.8.2019 Biograd na Moru 

Sudjelovanje na studijskom posjetu primjerima dobre prakse 
povlačenja EU sredstava; sastanak i prezentacija direktora 
agencije i LAS-a "Od Pohorja do Bohorja" 

28.-
30.08.2019 Slovenske Konjice 

Rujan 

Sudjelovanje na sastanku s Voditeljem LAG-a Posavina na temu 
pregleda dokumentacije za budući pogon za preradu u Brodskom 
Stupniku 

16.-20.2019 Brodski Stupnik, Valpovo, 
Drenovci 

Sudjelovanje na sastanku i obilazak "Poljoprivredno - 
poduzetničkog inkubatora Drenovci 
Sudjelovanje na sastanku i obilazak Poljoprivrednog inkubatora u 
Valpovu 
Obilazak "Edukacijsko proizvodnog pogona za preradu voća i 
povrća" u Ivanovcima 

Sudjelovanje na 2. Konferenciji SBS LAG-ova pod nazivom 
"Turizam kroz nepregledna zlatna polja, opjevane vinograde i 
slavonsku idilu" 

Sudjelovanje na konferenciji "Turizam i urbanizam" - održivi razvoj 
obale. 27.9.2019 Vir 

Sudjelovanje na konferenciji "Pogled prema zaleđu" na temu 
razvoja potencijala zadarskog zaleđa u organizaciji od Agencije za 
razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA 

26.9.2019 Zadar 

Listopad 

Održana 42. sjednica Upravnog odbora zbog donošenja Odluka o 
rezultatu administrativne kontrole na 2. LAG natječaju za 
provedbu Mjere 8 

14.10.2019 Biograd na Moru 

Sastanak s državnim tajnikom Ministarstva regionalnog razvoja i 
fondova EU i gradonačelnika Grada Biograda na Moru na temu 
provedbe budućeg programskog razdoblja 2021.-2027. s ciljem 
uklanjanja ograničenja u natječajima za gradove koji imaju više od 
5.000 stanovnika 

15.10.2019 Zagreb 
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Sudjelovanje na studijskom putovanju u Viroviticu i Baranju s 
ciljem razmjene znanja i iskustava iz područja poljoprivrede i 
ruralnog razvoja 

25.-
27.10.2019 Virovitica, Baranja 

Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji o kršu  - Projekt Krš. 
Panel rasprava o pokrivenosti krškog područja  kroz LRS 2014.-
2020. 

28.10.2019 Šibenik 

Studeni 

Održana 43. sjednica Upravnog odbora zbog donošenja Odluka o 
odabiru projekata na 2. LAG natječaju za provedbu Mjere 8 6.11.2019 Biograd na Moru 

Sudjelovanje na radionici za korisnike mjere 7 tip operacije 7.2.1. i 
tip operacije 7.4.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020 13.11.2019 Zagreb 

Sudjelovanje na sastanku predstavnika LAG-ova i ostalih dionika 
uključenih u pilo projekt "Smart villages"  19.11.2019 Zagreb 

Sudjelovanje na radionici za LAG-ove na temu "Stanje provedbe 
M19 CLLD 2021.-2027., Godišnje izvješće o radu LAG-a za 2019. 
godinu, Natječaj TO 19.3.1. i 19.3.2." i sudjelovanje na godišnjem 
sastanku članova Mreže za ruralni razvoj 

27.-
28.11.2019 Zagreb 

Prosinac 

Sudjelovanje na predstavljanju projekta "STRONGER" i panel 
rasprava na temu "Potencijal brendiranja i ljekovitog bilja u 
Zadarskoj županiji" 

13.12.2019 Zadar 

Održana 44. sjednica Upravnog odbora LAG-a LAURA 18.12.2019 Biograd na Moru 
Održana 22. sjednica Skupštine LAG-a LAURA 18.12.2019 Biograd na Moru 
 

 Financijsko poslovanje LAG-a LAURA u 2019. godini. 

BIL-NPF Stanje 1. siječnja2019. godine Stanje 31. prosinca 2019. godine 

IMOVINA  387.884 634.245 

OBVEZE I VLASTITI IZVORI  387.884 634.245 

PR-RAS-NPF Ostvareno u istom razdoblju 
prethodne godine 

Ostvareno u izvještajnom 
razdoblju 

PRIHODI  866.481 1.190.052 

UKUPNI RASHODI  873.736 932.812 

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju  195.865 455.922 

 

      Predsjednik LAG-a „LAURA“ 

      Dr.sc.oec. Radoslav Bobanović 

_____________________________________ 

 

 

U Biogradu na Moru 21. veljače 2020. godine 
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