
 

 

RAD OVE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE (LAG-a) SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE 
 

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 
 

MJERA 19. »LEADER (CLLD)«, PODMJERA 19.1. »PRIPREMNA POMOĆ« 
 

   
 

Lokalna akcijska grupa Sjeverna 
Bilogora 

Braće Radić kbr. 28, 43226 Veliko 
Trojstvo 

 

IBAN: HR3324020061100547660 

OIB: 36736744335 

MB: 02493799 

  
 
Na temelju članka 27., stavka 3. Statuta LAG-a Sjeverna Bilogora podnosi se: 

 
 

IZVJEŠĆE O RADU LAG-A SJEVERNA BILOGORA ZA 2016. GODINU 
 
 
 
Lokalne akcijske grupe započinju povezivanjem lokalnih dionika iz sva tri sektora. LAG-
ovi su važan i originalan dio pristupa LEADER.  
LAG Sjeverna Bilogora je nevladina udruga koja predstavlja partnerstvo javnog, 
gospodarskog i civilnog sektora općina na području Bjelovarsko – bilogorske županije, a 
to su: Općina Kapela, Rovišće, Nova Rača, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliki 
Grđevac, Veliko Trojstvo i općina Zrinski Topolovac. 
LAG je nastao iz udruge „Mikroregija Sjeverne Bilogore“, osnovana je 2012. godine i 
djeluje prema načelima LEADER/CLLD programa. 
 
Ured za stručnu i tehničku podršku 

Voditeljica ureda je Nikolina Prišćan, a sjedište LAG-a nalazi se u iznajmljenom uredu na 

adresi Braće Radić 28, Veliko Trojstvo. LAG trenutno ima zaposlene dvije osobe na određeno 

vrijeme, točnije do 01. srpnja 2017. godine. (Romana Kovačić i Romana Diebalo Šimić) 

 

 

Članstvo LAG-a 

 

Prilikom osnivanja, LAG je brojio 46 članova. Tijekom ove godine djelovanja u LAG se 

učlanilo 60 novih članova, te LAG Sjeverna Bilogora sada broji 97 redovnih članica i 

članova.  
LAG Sjeverna Bilogora je član LEADER mreže Hrvatske (zastupnica i predstavnica LAG-a u 

LMH je gđa. Nikolina Prišćan). 

 

 

Sastanci LAG-a 

 

Održane su dvije skupštine LAG-a: 
11.03.2016. godine u ŠRC „Kukavica“ u Velikom Grđevcu održali smo Izbornu Skupštinu 
na kojoj smo izabrali Upravni i Nadzorni odbor LAG-a te predsjednika i zamjenika 
predsjednika, tajnika te smo primili nove članove u LAG.    
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 26.03.2016. godine također u ŠRC „Kukavica“ u Velikom Grđevcu održali smo Skupštinu 
zbog predstavljanja i usvajanja Lokalne razvojne strategije za koju smo imali ukupno 
šest mjeseci za izradu i prikupljanje podataka. 
 
Što se tiče radnih sastanaka načelnika, Upravnog i Nadzornog odbora LAG-a Sjeverna 
Bilogora imali smo ih ukupno četrnaest. Kronološki popis aktivnosti detaljno je 
objašnjen i prikazan u nastavku. 
 
POPIS AKTIVNOSTI LAG-a „SJEVERNA BILOGORA“ U 2016. GODINI 

 
 
Redovite mjesečne aktivnosti zaposlenika LAG-a koje su uobičajene, a odnose se na: 
Poslove vezane uz praćenje EU natječaja, uspostava suradnje i partnerstava, 
sudjelovanje u pripremi projekata, pružanje pomoći stanovnicima na našem području, 
aktivnosti koje su vezane uz Mjeru 19., PM 19.1. tipa operacije 19.1.1. „Pripremna 
pomoć“ (priprema dokumentacije za ZZI i ostalo), aktivnosti vezane uz 
M19.,PM19.2.,19.3 i 19.4. tipa operacije 19.2.1.,  (prijava na natječaj). Poslovi koji su 
vezani uz nabavu, redovne aktivnosti i ostali administrativni poslovi. 
 
LAG Sjeverna Bilogora je odradio brojne aktivnosti: 
 

MJESEC DATUM AKTIVNOSTI 

Siječanj 12.01.2016. Radni sastanak predsjedništva i radne skupine LAG-a u 
Velikom Trojstvu povezani s raspisivanjem tematskih 
ciljeva razvoja, definirani su tipovi operacija koje ćemo 
provoditi na našem području. 

20.01.2016. Održavanje radnog neformalnog sastanka predsjedništva 
LAG-a, razgovor o mogućem organiziranju radionice na 
našem području vezanim uz informiranje i upoznavanje 
javnosti sa radom LAG-a,. Sastanak je održan u 
prostorijama LAG-a Sjeverna Bilogora. 

26.01.2016. Poslan je Zahtjev za isplatom sredstava u APPRRR, za 
drugo obračunsko razdoblje na iznos od 144.431,65 kuna. 

   Veljača 01.02.2016. Javne konzultacije na mrežnim stranicama LAG-a Sjeverna 
Bilogora vezane uz osnovnu i SWOT analizu. 
Održan je 16. RS u Općini Veliko Trojstvo na kojem je  
sudjelovalo je 11 članica i članova LAG-a, Dnevni red 
sadržavao je Izvještaj vezan uz podnošenje ZZI, dogovor 
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 oko datuma održavanja Izborne Skupštine te različito. 

11. – 13. 
02.2016. 

Radni susret LAG-ova i radionica o planiranju ruralnog 
razvoja i projekata u kontekstu izrade Lokalne razvojne 
strategije LAG-a za razdoblje od 2014.-2020. Radionica je 
provedena u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, 
LMH, LAG-om LAURA, LAG-om VALLIS COLLAPIS te 
Institutom za razvoj i međunarodne odnose te s LAG-om 
SRCE SLOVENIJE. Na radionici je sudjelovala Romana 
Diebalo Šimić 

16.02.2016.  Radionica LAG-a vezana uz ciljeve, aktivnosti i tipove 
operacija koji će biti sadržani u LRS-u. Upravni odbor ih je 
službeno usvojio. 

17.02.2016. Radni sastanak u Lovrakovom centru u Velikom Grđevcu 
sa predsjedništvom LAG-a, sudjelovalo je 13 članica i 
članova LAG-a. Dnevni red je sadržavao Izvještaj sa 
radionice LAG-a Zeleni Bregi te dogovor oko ispunjavanja 
određenih podataka za izradu LRS-a te dogovor vezan uz 
stručno putovanje u Italiju. 

25.02.016. Sjednica Upravnog i Nadzornog odbora LAG-a, održana je 
u prostorijama Općine Veliko Trojstvo, prisustvovalo joj je 
17 članica i članova LAG-a Sjeverna Bilogora. Dnevni red 
je sadržavao prezentaciju vezanu uz osnovnu analizu i 
definiranje tipova operacija, zaključak vezan uz stručno 
putovanje u Italiju,te broj sudionika, definiranje vremena 
i mjesta Održavanja Skupštine, Odluke LAG-a o 
sudjelovanju na Proljetnom sajmu u Gudovcu te Odluka o 
suradnji LAG-ovima na inozemnom i tuzemnom području. 

Ožujak  01.03.2016. 
 
18. RS održan je u prostorijama Općine Veliko Trojstvo,na 
sastanku je prisustvovalo 13 članica i članova LAG-a 
Sjeverna Bilogora. Dnevni red navedenog sastanka bio je 
dogovor oko načina i iznosa financiranja troškova koji su 
bili vezani uz izradu LRS-a, donošenje zaključka oko 
putovanja u Italiju, Odluka o sudjelovanju na Proljetnom 
sajmu u Gudovcu, suradnja s drugim LAG-ovima, te 
donošenje Odluke o održavanju Skupštine LAG-a Sjeverna 
Bilogora. 
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11.03.2016. 

Održana je izborna Skupština LAG-a u ŠRC „Kukavica“ u 
Velikom Grđevcu, na kojoj je izabran predsjednik, 
zamjenik predsjednika, Upravni i Nadzorni odbor, 
predsjednici i zamjenici Upravnog i Nadzornog odbora te 
tajnik LAG-a.  

10.03.2016. 
19. RS održan je u prostorijama Općine Veliko Trojstvo 
radi organiziranja detalja oko održavanja Skupštine LAG-a 
Sjeverna Bilogora radi usvajanja Lokalne razvojne 
strategije. 

 

18.-20.03.2016. Stručno studijsko putovanje u Italiju, na putovanje išli su 
članovi LAG-a, te su u posjeti Italiji pokupili razne 
primjere dobre prakse.  

26.03.2016. 
Skupština LAG-a održana u ŠRC „Kukavica“ u Velikom 
Grđevcu, održana je zbog predstavljanja i usvajanja 
Lokalne razvojne strategije za koju smo imali ukupno šest 
mjeseci za izradu i prikupljanje podataka. 

 

Travanj 

01.04.2016. LAG Sjeverna Bilogora je sudjelovao na 19.  Proljetnom 
međunarodnom Bjelovarskom sajmu u Gudovcu. LAG je 
sudjelovao prvi dan sajma sa Općinom Veliko Trojstvo. 

25.04.2016. Dobili smo Odluku o isplati za drugo obračunsko 
razdoblje na iznos od 90.299,91 kunu. 

27.04.2016. Predaja izrađene Lokalne razvojne strategije u Agenciju 
za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 
u Zagreb su putovali predsjednik Marijan Juranić, Dražen 
Juranić i Romana Diebalo Šimić. 

28.04.2016. Poslan je Zahtjev za isplatom sredstava za treće 
obračunsko razdoblje na iznos od 164.037,60 kuna u 
APPRRR. 

Svibanj 05.05.2016. Članovi LAG-a Sjeverna Bilogora bili su u posjetu 
Mađarskoj i tamošnjem LAG-u Zselici Lampasok radi 
zajedničke skorašnje suradnje na određenim projektima, 
predstavili su nam svoje primjere dobre prakse. 
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10.05.2016. 20. RS održan je u prostorijama Općine Veliko Trojstvo, i 

tema sastanka bilo je Izvješće o I. kvartalnom Zahtjevu za 
isplatom sredstava, Izvješće o II. Kvartalnom zahtjevu za 
isplatom sredstava poslanom u Agenciju za plaćanja u 
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Izvještaj sa 
sastanka sa LAG-om Zselici Lampasok iz Mađarske, 
Dogovor oko suradnje s Općinom Tinjan – Istra.  S obzirom 
da na navedenom sastanku nismo imali dovoljan broj 
članica i članova LAG-a Sjeverna Bilogora, odgodili smo ga 
za 23. svibanj 2016. godine 

23.05.2016. 21. RS održan je u prostorijama Općine Veliko Trojstvo, 
isti dnevni red kao i za 20. RS, s obzirom da nismo imali 
dovoljan broj članova i članica na prošlom sastanku. 

27.-29.05.2016. Radionica za LAG-ove održana u Biogradu na Moru 
„Koraci u provedbi LRS-a LAG-ova 2014.-2020.“sudjelovali 
su predsjednik Nadzornog i predsjednica Upravnog 
odbora. 

27.05.2016.  U prostorijama ureda LAG-a Sjeverna Bilogora potpisan je 
Ugovor o ustupanju prava pristupa i korištenja 
programskog rješenja za pripremu i praćenje razvojnih 
projekata – ProgressLAG,  

Lipanj 02.06.2016. 
22. RS održan je u prostorijama Općine Veliko Trojstvo, 
tema navedenog sastanka bila je Izvješće sa radionice 
„Koraci u provedbi LRS LAG-ova 2014 – 2020“ održanoj u 
Biogradu na Moru te dogovor oko prijave na Natječaj za 
Podmjeru 19.2. Na navedenom sastanku sudjelovalo je 9 
članica i članova LAG-a Sjeverna Bilogora. 

 

13.06.2016. 23. RS održan je u prostorijama Općine Veliko Trojstvo, 
sudjelovalo je devet članica i članova LAG-a Sjeverna 
Bilogora. Tema navedenog sastanka je bio odabir 
djelatnice koja će se zaposliti u LAG-u Sjeverna Bilogora. 

24.06.2016. Prijava na M19, PM 19.2.,19.3 i 19.4.  

Prijava na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih 
sa projektom „Pravednost i mir mladih i za mlade u 
društvenom i političkom životu“ 
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27.06.2016. Prijava na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih 

sa projektom „Maštovitim smijehom protiv nasilja“. 

29.06.2016. Poslan je Zahtjev za donaciju – INA d.d.  sa projektom pod 
nazivom „Dječji vrtlog znanja“ 

30.06.2016. 24. RS održan je na OPG „Izletište vrata Bilogore“ u 
Maglenči,  tema sastanka je bio dogovor oko izrade 
personaliziranih bilježnica s dizajnom prepoznatljivih 
motiva naših Općina te dogovor oko suradnje s LAG-om 
Središnja Istra. Na sastanku je prisustvovalo 13 članica i 
članova LAG-a Sjeverna Bilogora. 

Prijava na natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta sa projektom pod nazivom „Šareni koraci“ 

Srpanj 

 

05.07.2016. 
Neformalni sastanak s LAG-om Podravina  razmjena 
iskustava, daljnje suradnje na projektima, upoznavanje sa 
njihovim načinom rada te korisna i aktivna suradnja 
između zaposlenika LAG-a Sjeverna Bilogora i LAG-a 
Podravina. 

12.07.2016. Dobili smo Odluku o isplati sredstava za treće obračunsko 
razdoblje u iznosu od 143.056,99 kuna. 

15.07.2016.  Narudžba za personalizirane bilježnice za sve 
osnovnoškolce na području koje LAG obuhvaća. Dizajn 
bilježnica je osmislio i kreirao Dražen Juranić, te sa svim 
podacima koje smo prikupili od učitelja svih Osnovnih i 
Područnih škola poslali smo narudžbenicu. 

20.07.2016. Posjet LAG-u Središnja Istra radi moguće suradnje na 
projektima koje smo uvrstili u Lokalnu razvojnu 
strategiju, u posjeti Istri išli su članovi LAG-a Sjeverna 
Bilogora. 

22.07.2016. Poslan je Zahtjev za isplatom sredstava za četvrto 
obračunsko razdoblje na iznos od 101.041,97 kuna.  

Kolovoz 12.-14.08.2016. Sajam u Mađarskoj, sudjelovali su članovi LAG-a Sjeverna 
Bilogora. 

19.08.2016. Isporuka naručenih bilježnica od strane dobavljača,  te 
slaganje istih za sve osnovne i područne škole na našem 



 

 

RAD OVE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE (LAG-a) SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE 
 

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 
 

MJERA 19. »LEADER (CLLD)«, PODMJERA 19.1. »PRIPREMNA POMOĆ« 
 

   
 

Lokalna akcijska grupa Sjeverna 
Bilogora 

Braće Radić kbr. 28, 43226 Veliko 
Trojstvo 

 

IBAN: HR3324020061100547660 

OIB: 36736744335 

MB: 02493799 

 području. 

Rujan 09. 09.2016. 
Pismo namjere / iskaz interesa za sudjelovanje u projektu 
naziva: „Lokalno partnerstvo za volontiranje na području 
regije Sjeverna Bilogora – predlagatelj udruga „Mladost za 
budućnost“ iz Zrinskog Topolovca. 

09.09.2016. Radionica u organizaciji LAG-a Sjeverna Bilogora pod 
nazivom „Međunarodni okrugli stol – Razmjena iskustva 
LAG-ova“. Radionica je održana na Sajamskom prostoru u 
Gudovcu sa početkom u 12:00 sati,  sudjelovalo je 26 
članica i članova LAG-a Sjeverna Bilogora. Gosti su nam 
bili LAG Podravina i LAG Zselicki Lampasok iz Republike 
Mađarske. 

16.09.2016. Radionica LAG-a Podravina – „AAA LEADER – Rural 
development – needs and opportunities“ – na radionici su 
sudjelovale Romana Kovačić i Romana Diebalo Šimić. 

20.09.2016. 25. RS održan u prostorijama Općine Veliko Trojstvo, tema 
radnog sastanka je bilo Izvješće sa radionice LAG-a Podravina , 
te dogovor oko iskorištenja sredstava prema Odluci o dodjeli 
sredstava. 

24.09.2016. Dani stočarstva u Kapošvaru i stručne rasprave o 
poljoprivrednim subvencijama Europske unije, 
sudjelovali su članovi LAG-a Sjeverna Bilogora. 

28.09.2016. Dobili smo Odluku o isplati na iznos od 98.382,62 kune. 

Listopad 05.10.2016. Hrvatska gospodarska komora u Bjelovaru održala je 
predavanje vezano uz izmjene i dopune Pravilnika za 
Mjeru 4 – Ulaganja u fizičku imovinu. Na predavanju su 
sudjelovale Romana Kovačić i Romana Diebalo Šimić. 

 14.10.2015. Prijava na natječaj koji je objavila Regionalna zaklada za 
lokalni razvoj „Zamah“ sa projektom pod nazivom 
„Fotografije iz carstva čudesa“. 

Prijava na natječaj koji je objavila Regionalna zaklada za 
lokalni razvoj „Zamah“ sa projektom pod nazivom „Čašice 
razgovora koje život znače“. 
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14.-15.10.2016. 

Novi pristup ponudi enogastro turizma i ekonomija 
doživljaja kao nova snaga turističke ponude,  na radionici 
sudjelovale su Romana Kovačić i Romana Diebalo Šimić. 

 

18.10.2016. 
„Korištenje društvenih mreža u turizmu“ – Turistička 
zajednica BBŽ uz potporu Hrvatske turističke zajednice je 
organizator navedene edukacije/radionice , sudjelovale 
su Romana Kovačić i Romana Diebalo Šimić. 

 

19.10.2016. 26. RS načelnika LAG-a Sjeverna Bilogora na kojem je 
sudjelovalo 18 članica i članova LAG-a Sjeverna Bilogora.  
Tema navedenog radnog sastanka bila je vezana uz 
razmjenu iskustava, diskusija i suradnja na aktualnim 
pitanjima iz djelokruga Općina. 

Studeni 03.11.2016. 
Poslan je Konačan/Zadnji Zahtjev za isplatom sredstava 
na iznos od 107.116,71 kunu. Prema Odluci o dodjeli 
sredstava možemo iskoristiti samo 82.193,70 kuna.  

07.11.2016. 
Odluka o privremenom odabiru LAG-a Sjeverna Bilogora 
vezanim za Natječaj za provedbu Podmjere 19.2. 
„Provedba operacija unutar CLLD strategije“ – provedba 
tipa operacije 19.2.1. na iznos od 6.179.170,20 kuna. 

09.11.2016. 
 26. RS je održan u Općini Veliko Trojstvo, tema sastanka 
je bila otkaz/produženje ugovora na određeno 
zaposlenicama LAG-a Sjeverna Bilogora, izvješće vezano 
uz konačan zahtjev za isplatom sredstava u APPRRR te 
različito. 

11.11.2016. 
Poslan je PRIGOVOR APPPRRR-u protiv Odluke o 
privremenom odabiru LAG-a Sjeverna Bilogora. 

15.11.2016. 
Radionica „Izmjene Pravilnika o provedbi podmjere 19.2., 
19.3. i 19.4. unutar Mjere 19 iz Programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“ 
Sudjelovale smo na radionici u Zagrebu, 15. studenoga 
2016. godine pod nazivom „Izmjene Pravilnika o provedbi 
podmjere 19.2.,19.3. i 19.4. unutar Mjere 19 iz Programa 
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 
2014. – 2020.“ 

  

Prosinac 01.12.2016. Pripreme za nadolazeću Skupštinu koja bi se trebala 
održati od 12.-16.12.2016. 
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 08.12.2016. Sjednica Upravnog odbora LAG-a Sjeverna Bilogora u 

prostorijama Općine Veliko Trojstvo. 

 
 
 
 
Aktivnosti LAG-a 
 
Uz uobičajene redovne mjesečne aktivnosti zaposlenika LAG-a koji se odnose na: 
Poslove uz vođenje LAG-a, promotivne aktivnosti, praćenje EU natječaja, uspostavljanje 
suradnje i partnerstava, aktivnosti vezane uz izradu Lokalne razvojne strategije, te Mjera 
19. (provođenje 19.1., te prijava na 19.2.,19.3.,19.4.) 
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Financijsko izvješće LAG-a Sjeverna Bilogora za 2016. godinu 
 
Prema članku 38.  stavak 1. Statuta LAG-a Sjeverna Bilogora, materijalno – financijsko 
poslovanje vodi se sukladno postojećim propisima iz toga područja. Financijsko 
poslovanje se obavlja preko žiro računa. Financijski plan nije previše odstupao od 
planiranog, no međutim planirani rashodi su smanjeni i prilagođeni prihodima. 
Ukupni prihodi LAG-a (prihodi od članarina, prihodi iz Mjere 19), iznose 575.530,36 
kuna.  
Ukupni rashodi LAG- a (plaća, najamnina, nabava uredskog materijala i informatičke 
opreme, režijski troškovi, službena putovanja, edukacija te troškovi ostalih provedenih 
aktivnosti iznose: 442.888,27 kune. 

U nastavku se donosi pregled financijskog poslovanja u razdoblju od 1. siječnja do 29. 

prosinca 2016. godine, kako slijedi: 

 

Stanje žiro-računa na dan 29.12.2016.god      106,396,97kn. 

Stanje blagajne 29.12.2016.god.                        825,30 kn. 

Ukupno:                                                           107.761,60 kn. 

 

PRIHODI 

1. Prihodi od članarina 145.000,00 

2. Sredstva iz Mjere 19 (90% EU, 10% RH) 333.656,36 

3. Prihodi od pružanja usluga 111.874,00 

 UKUPNO: 575.530,36 

 

Ostvareni Prihodi koji su iznijeti odnose se na Prihode od pružanja usluga na iznos od 

111.874,00 kuna (govorimo o personaliziranim bilježnicama), prihodi od članarina devet 

Općina na iznos od 145.000,00 kuna te Prihodi po posebnim propisima iz proračuna (odnose 

se na M19., PM 19.1. tip operacije 19.1.1. „Pripremna pomoć“ na iznos od 333.656,36 kuna. 

Moramo naglasiti da će preostali iznos koji nam je prema Odluci o dodjeli sredstava na 

raspolaganju, biti na računu iduće godine.  

 

RASHODI 

1.  Plaće, doprinosi i naknade troškova 167.960,06 

2. Zakupnine i najamnine 65.500,00 

3. Ostale usluge 176.157,00 

4. Reprezentacija 8.224,40 

5. Članarine 5.000,00 

6. Uredski materijal 9.730,75 
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 7. Kotizacije 2.040,00 

8. Bankarske usluge 4.473,94 

 UKUPNO 442.888,27 

 

Rashodi koje smo naveli odnose se na plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno 

osiguranje, doprinose za zapošljavanje u iznosu od 167.960,06, naknade za prijevoz, troškovi 

službenih putovanja u iznosu od 1.312,36 kuna, usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 

3.160,80 kuna, zakupnine i najamnine (najam poslovnog prostora te najam prostora za 

održavanje Skupštine LAG-a Sjeverna Bilogora) u iznosu od 65.500,00 kuna, uredski 

materijal te ostale usluge u iznosu od 185.739,75 kuna, reprezentacija u iznosu od 8.224,40 

kuna, kotizacije za sudjelovanje na radionicama u iznosu od 2.040,00 kuna te bankarske 

usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 4.473,94 kune. 

 

 

 

 

Na kraju, slobodan sam Vas izvijestiti da u razdoblju od 1. siječnja do 29.12.2016.. 

ostvareni su prihodi u iznosu od 575.530,36 kuna te rashodi u iznosu od 442.888,27 kuna. 

Slijedom iznijetoga, stanje žiro-računa na dan 29.12.2016. iznosi 106.396,97 kn.  

 

 

 

Zaključak 
 
 LAG je slijedio zadane ciljeve i možemo reći da smo zadovoljili u njihovom 
provođenju. Uspješno se ostvaruju kontakti te potrebna suradnja sa JLS i ostalim 
članovima LAG-a, Ministarstvom poljoprivrede, Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, 
ribarstvu i ruralnom razvoju, te ostalim LAG-ovima iz Republike Hrvatske, ali i susjednih 
zemalja.  
 
 
 
 
           


