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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 21 član gospodarskog sektora, 14 
članova javnog sektora i 10 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 2020. godini 
Aktivnosti LAG-a „Laura“ kroz 2020. godine bile su ograničene obzirom na novonastalu 
situaciju prouzrokovanu epidemijom koronavirusa COVID-19. Unatoč prethodno 
navedenom u nastavku donosimo popis aktivnosti LAG-a „Laura“ kroz 2020. godinu. U 
2020. godini ured LAG-a LAURA premješten je na novu adresu u prostorije 
novoizgrađenog Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru na adresi Bukovačka ulica 
23, 23210 Biograd na Moru nakon uspješne prijave na Javni poziv Grada Biograda na 
Moru za davanje u zakup poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru. 

Na 20. sjednici Skupštine LAG-a LAURA koja se održala 21.02. 2020. godine raspravljalo 
se o izboru članova Upravnog odbora, Voditelja i Predsjednika LAG-a LAURA na razdoblje 
od iduće 4. godine. Članovi Skupštine odlučili su da je dosadašnji predsjednik gosp. 
Radoslav Bobanović uspješno i kvalitetno obavljao svoje dužnosti na mjestu Predsjednika 
Udruge te je ponovno izabran na funkciju Predsjednika i za naredno razdoblje od 4. 
godine. Dosadašnji dugogodišnji Voditelj LAG-a gosp. Ivan Čupić zahvalio se svim 
članovim i partnerima na dosadašnjem ukazanom povjerenju te je na vlastiti zahtjev 
odlučio Voditeljsku poziciju prepustiti  svom zamjeniku gosp. Josipu Budanoviću. Na istoj 
sjednici Skupštine izabran je i novi sastav Upravnog odbora obzirom da su određeni 
predstavnici odlučili svoje pozicije prepustiti drugim članovima zbog nedostatka vremena 
u aktivnom sudjelovanju Upravnog odbora. 

Tijekom 2020. godine prema Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 
razvoju (u daljnjem tekstu Agencija) upućena su 4 Zahtjeva za isplatom sredstava 
temeljem kojih su LAG-u LAURA odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 568.827,00 kn.  

U kolovozu 2020. godine  zaprimljena je obavijest od strane Agencije za plaćanje u 
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kako je LAG LAURA jedan od najuspješnijih 
LAG-ova na razini RH što se tiče provedbe Mjera iz Lokalne razvojne strategije te je 
sukladno tome odobreno  dodatnih 1.183.072,00 kn za provedbu LAG natječaja. 
Prethodno navedeno dodatno je priznanje uspješnom radu stručne službe LAG-a LAURA 
i svih njegovih članova i suradnika.  

Stručna služba LAG-a je u 2020. godini na zahtjev Agencije izvršila 3 posjeta lokaciji 
ulaganja (kontrole) za nositelje projekata (OPG Gulan Nediljko, OPG Žilić Dušanka, OPG 
Mitrović Vjekoslav) koji su odobreni na 1. LAG natječaju za provedbu Mjere 2 koja je 
sukladna T.O. 6.3.1. PRR-a 2014.-2020. Nakon kontrole na terenu, izrade izvještaja i slanja 
istih Agenciji, nositeljima projekata je isplaćena 2. rata sredstava u iznosu od 55.821,00 
kn po korisniku čime su projekti prethodno navedenih nositelja isplaćeni u potpunosti. 

U 2020. godini Agencija je izdala Odluke o rezultatu administrativne kontrole za 8 
projekata koji su aplicirali na natječaj LAG-a LAURA za provedbu Mjere 8 koja je sukladna 
T.O. 7.4.1.. Odobreni su projekti Grada Benkovca i Općina Pakoštane, Sukošan, Bibinje, 
Lišane Ostrovičke, Škabrnja, Galovac i Pašman čija ukupna vrijednost iznosi 5.693.191,34 
kn od čega bespovratna sredstva iznose ukupno 4.866.704,88 kn. Sredstvima će se 
financirati izgradnja/rekonstrukcija/opremanje  dječjih igrališta, sportskih igrališta i 
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objekata za sahranu čime će se doprinijeti podizanju kvalitete života na području LAG-a 
LAURA.  

Upravni Odbor održao je ukupno 4 sastanaka dok se sjednica Skupštine održala ukupno 
4 puta. Sastanci Upravnog odbora i Skupštine nakon ožujka održavani su elektronskim 
putem zbog pridržavanja epidemioloških mjera uslijed epidemije koronavirusa COVID-
19.  

Pored aktivnosti poveznih uz provedbu LRS stručna služba LAG-a „Laura“ sudjelovala u 
pripremi projektne dokumentacije za projekt „Unaprjeđenje sustava za odvojeno 
prikupljanje otpada“ za nositelja projekta BOŠANA d.o.o. koji je apliciran na Javni poziv 
„Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“, a temeljem čega su odobrena 
bespovratna sredstva u iznosu od 987.447,83 kn dok ukupna vrijednost projekta iznosi 
1.161.703,33 kn. Za nositelja projekta Grad Biograd na Moru pripremljena je 
dokumentacija za projekt „Sanacija odlagališta neopasnog otpada Baštijunski brig“ čija 
ukupna vrijednost projekta iznosi 34.482.412,66 te će se projekt aplicirati na natječaj 
Fonda za zaštitu okoliša u narednom razdoblju. Za Grad Biograd na Moru izrađen je 
strateški dokument „Program razvoja poduzetničkih Grada Biograda na Moru za razdoblje 
2021.-2027.“ Jedan od značajnijih projekata na kojem je stručna služba LAG-a radila u 
posljednjoj godini je i stavljanje u funkciju pogona za preradu voća i povrća u zgradi 
Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru, a u kojem će poljoprivrednici s područja 
LAG-a moći prerađivati svoje proizvode. Prethodno navedeni projekt još se nalazi u fazi 
pripreme, a očekivani rok stavljanja u funkciju je 2021. godina. 

Vozilo za odvojeno prikupljanje otpada za komunalno poduzeće BOŠANA d.o.o. – 
odobreno 1.161.703,33 kn 
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Program razvoja poduzetničkih zona na području Grada Biograda na Moru za 
razdoblje 2021-2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poduzetnički inkubator Biograd na Moru – odobreno 37.979.211,52 kn 
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Kronološki popis aktivnosti Lokalne akcijske grupa „Laura“ u 2020. godini. 

Mjesec Aktivnost Datum 
održavanja Lokacija 

Siječanj Sudjelovanje na radionici s temom " Provedba Mjere programa 
ruralnog razvoja 4.1.1, 4.1.2. i 4.1.3, te novi Zakon o OPG-u" 29.1.2020 Benkovac 

Veljača 
Održana 45.sjednica Upravnog odbora LAG Laure 21.2.2020 Biograd na Moru 
Održana 23.sjednica Skupštine LAG Laure 21.2.2020 Biograd na Moru 

Ožujak Posjet lokaciji ulaganja za nositelja projekta OPG Mitrović 
Vjekoslav odobrenog na 1. LAG natječaju za provedbu Mjere 2 LRS 6.3.2020 Sikovo 

Svibanj 
Održana 46.sjednica Upravnog odbora LAG Laure 25.5.2020 Biograd na Moru 
Održana 24.sjednica Skupštine LAG Laure 25.5.2020 Biograd na Moru 

Lipanj Održana 25.sjednica Skupštine LAG Laure 29.6.2020 Elektronska sjednica 

Srpanj 
Sudjelovanje na radionici za LAG-ove u organizaciji Ministarstva 
poljoprivrede i APPRR pod nazivom " Stanje provedbe M19 i 
prijelazno razdoblje 2021."  

13.7.2020 Zagreb 

Rujan Posjet lokaciji ulaganja za nositelja projekta OPG Gulan Nediljko  
odobrenog na 1. LAG natječaju za provedbu Mjere 2 LRS 15.9.2020 Galovac 

Listopad 

Sudjelovanje na online radionici u organizaciji Ministarstva 
poljoprivrede i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i 
ruralnom razvoju na temu "Stanje provedbe LEADER/CLLD, 
aktivacija tipa operacije 6.4.1. i pripreme za prijelazno razdoblje 

27-
28.10.2020 Online radionica 

Studeni Posjet lokaciji ulaganja za nositelja projekta OPG Žilić Dušanka  
odobrenog na 1. LAG natječaju za provedbu Mjere 2 LRS 23.11.2020 Lisičić 

Prosinac 

Održana 47.sjednica Upravnog odbora LAG Laure 18.12.2020 Elektronska sjednica 
Održana 48.sjednica Upravnog odbora LAG Laure 22.12.2020 Elektronska sjednica 
Održana 25.sjednica Skupštine LAG Laure 22.12.2020 Elektronska sjednica 
U sklopu projekta „Revitalizacija i povezivanje atrakcija PP 
Vransko jezero“ na kojem je LAG LAURA partner, održana 
trodnevna radionica na teme „Prednosti i mogućnosti ekološke 
proizvodnje“, Zakonska regulativa voća i povrća“ i „Brendiranje 
poljoprivrednih proizvoda, prerađevina i suvenira“ na kojima je 
sudjelovalo 30 sudionika zbog poštivanja epidemioloških mjera 
uslijed epidemije koronavirusa.  

7-9.12.2020 Biograd na Moru 

Sudjelovanje na online radionici u organizaciji LEADER mreže 
Hrvatske pod nazivom "Okvir za strateško programiranje LRS 
2021-2027 - Dio I. Opis područja koje obuhvaća LRS (Analiza 
stanja) - Uvod u metodologiju. 

22.12.2020 Online radionica 
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 Financijsko poslovanje LAG-a LAURA u 2019. godini. 

BIL-NPF Stanje 1. siječnja 2020. godine Stanje 31. prosinca 2020. godine 

IMOVINA  634.245 885.212 

OBVEZE I VLASTITI IZVORI  634.245 885.212 

PR-RAS-NPF Ostvareno u istom razdoblju 
prethodne godine 

Ostvareno u izvještajnom 
razdoblju 

PRIHODI  1.190.052 866.432 

UKUPNI RASHODI  932.812 636.272 

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju  455.922 686.082 

 

 

 

      Predsjednik LAG-a „LAURA“ 

      Dr.sc.oec. Radoslav Bobanović 

_____________________________________ 
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