
Na temelju članka 28. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“ broj 06/21) 

Općinsko vijeće Općine Kolan na svojoj 9. sjednici održanoj -----------------------. godine, 

donijelo je 

 

 

ODLUKU 

O PRISTUPANJU U ČLANSTVO U  

LOKALNU AKCIJSKU GRUPU U RIBARSTVU  TRI MORA 

 

Članak 1. 

Na sjednici Općinskog Vijeća Općine Kolan  predloženo je pristupanje u članstvo u Lokalnu 

akcijsku grupu u ribarstvu "Tri mora" (u daljnjem tekstu LAGUR Tri mora) radi sudjelovanja 

u kreiranju i provedbi politika lokalne razvojne strategije u ribarstvu u cilju održivog lokalnog 

razvoja ribarstvenog područja LAGUR-a Tri mora. 

 

Članak 2. 

Vijeće donosi  Odluku o pristupanju u članstvo LAGUR-a Tri mora. 

 

Članak 3. 

Predstavnik Općine Kolan u Skupštini LAGUR-a Tri mora imenovati će se posebnom Odlukom 

koju donosi Načelnik.  

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Općine Kolan. 

 

KLASA: 

UR.BROJ: 

U Kolanu, 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOLAN 

Predsjednik 

Ante Zubović 

 



Obrazloženje 

 

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Tri mora (eng. Fisheries local action group “Three seas”) 

osnovana je 16. siječnja 2016, upisana u registar udruga 03. veljače 2016. godine te djeluje na 

području sedam jedinica lokalne samouprave; Grada Obrovca i Općina Jasenice, Novigrada, 

Posedarja, Poličnika, Ražanca i Starigrada, kao i 45 naselja u njihovom prostornom obuhvatu. 

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu predstavlja partnerstvo gospodarskog, javnog i civilnog 

sektora. Osnovana je kao udruga te djeluje prema načelima LEADER pristupa čiji se koncept 

temelji na osobitostima lokalnog područja i izradi lokalnih strategija prema principu „odozdo 

prema gore“, znači pristupa koji okuplja i potiče lokalne dionike. 

Odlukom o odobrenju Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za programsko razdoblje 2014. 

do 2020., kroz provedbu Mjere III.2/III.3, Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu „Tri mora“ 

osigurano je ukupno 14.987.335,76 kn, od čega 12.739.235,40 kn iz proračuna Europske unije, 

dok 2.248.100,36 iz proračuna Republike Hrvatske. 

Iznos od 11.240.501,82 kn namijenjen je za provedbu operacija u okviru prihvatljivih mjera iz 

Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za koje natječaj raspisuje Lokalna akcijska grupa u 

ribarstvu „Tri mora“, a za tekuće troškove i troškove vođenja dodijeljena je potpora u iznosu 

od 3.746.833,94 kn. 

U 2021. godini namjeru za pristupanje LAGUR-u Tri mora podnijele su Općina Kolan, Grad 

Pag, Općina Povljana i Općina Vrsi. 

Članstvo Općine Kolan, udruga i gospodarstvenika, tvrtki i sl. s područja Općine Kolan, a koji 

se bave djelatnostima iz područja ribarstva omogućava svima kandidiranje na natječaje i 

sredstva LAGURA Tri mora sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji u ribarstvu koja uskoro 

započinje sa izradom za sljedeće proračunsko razdoblje Europske unije 2012.-2027. godine. 

U razdoblju 2014.-2020- godine LAGUR Tri mora financirao je projekte poput uređenja dječjeg 

igrališta, mobilna ribarnica, vozilo za prijevoz i prodaju ribarskih proizvoda, javna 

infrastruktura za razvoj ribarstva i akvakulture.   

 


