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Uvod 
Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (FLAG) „Lostura“ osnovana je 2014. godine kako bi na 
svom prostoru obuhvata od 5 priobalnih jedinica lokalne samouprave (Biograd na Moru, 
Pakoštane, Sveti Filip i Jakov, Tkon i Pašman) promicala i razvijala sektor ribarstva te s njim 
povezane djelatnosti. Ribarstvo je kroz povijest definiralo smjer razvoja ovog područja te je 
bilo od egzistencijalne važnosti za lokalno stanovništvo koje se bavi ribarstvom, a s 
vremenom je postalo sve važnije poticati održiv pristup njegova razvoja. 

Sa svrhom poticanja razvitka kroz sudjelovanje 
u projektima vođenima zajednicom te 
povezujući gospodarski, civilni i javni sektor, 
FLAG danas djeluje kao nositelj održivog 
razvoja ribarstva svog područja, brojeći ukupno 
18 članova. Ovim strateškim dokumentom 
definirati će se smjer razvoja ribarstvenog 
područja    FLAG-a    te    s    njim     povezanih 

djelatnostima. Kroz proces izrade Lokalne razvojne strategije u ribarstvu podignuta je svijest 
lokalnih dionika o potrebi međusobne suradnje u procesu pripreme, planiranja i provedbe 
strateškog razvoja te su uvaženi prijedlozi i kritike istih. S obzirom da je naglasak razvoja 
stavljen na sinergijsko djelovanje različitih dionika, provedbom ovog dokumenta osigurat će 
se ujednačen i održiv razvoj svih aktera ribarstvenog područja FLAG-a. Glavni zadatak i cilj 
djelovanja je poticanje provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR), 
određivanjem prioriteta za razvoj ribarstva, akvakulture, marikulture; promicanjem i 
provedbom projekata kako bi se ostvarili ciljevi udruge. 

FLAG ima za cilj potaknuti članove i 
stanovništvo da promišljaju i djeluju u 
svojoj lokalnoj zajednici, educirati ih o 
važnosti ribarskog sektora i njegovih 
proizvoda te o potrebnim mjerama za 
postizanje njegove održivosti. Svojim 
djelovanjem teži jačanju gospodarstva, 
održavanju radnih mjesta i dodatnom 
zapošljavanju, očuvanju prirodnih 
vrijednosti, a ujedno doprinoseći zaštiti   i 
dodavanju vrijednosti proizvodima ribarstva. FLAG pruža potrebna znanja i informacije za 
napredak u razvoju ribarskog gospodarstva i lokalne zajednice, a sve u skladu s održivim 
razvojem ribarstvenog područja 
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Organizacijska struktura LAGUR-a „Lostura“ 

 
 

 Skupština: 
1. Grad Biograd na Moru 
2. Općina Pakoštane 
3. Općina Pašman 
4. Općina Sv. Filip i Jakov 
5. Općina Tkon 
6. Pedišić d.o.o. 
7. Lanđin, obrt za morski ribolov, trgovinu i turizam 
8. Jadran, obrt za morski ribolov 
9. Limbora d.o.o. 
10. Hobos, obrt za morski ribolov 
11. Adria octopus d.o.o. 
12. Jadran tuna d.o.o. 
13. Pelagos net farma d.o.o. 
14. Balk, ribarski obrt 
15. Vrgada, ribarska proizvođačka zadruga 
16. Lokalna akcijska grupa „Laura“ 
17. Udruga Palmina 
18. Športsko ribolovno društvo „Škrpina“ 

 
 Upravni odbor: 

1. Grad Biograd na Moru 
2. Općina Pakoštane 
3. Općina Sv. Filip i Jakov 
4. Pedišić d.o.o. 
5. Lađanin, obrt za morski ribolov, trgovinu i turizam 
6. Limbora d.o.o. 
7. Balk, ribarski odbor 
8. Lokalna akcijska grupa „Laura“ 
9. Športsko ribolovno društvo „Škrpina“ 

 
 

 Predsjednik: Joško Pedišić 
 

 Voditelj: Ivan Čupić dipl.oec. 
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Vizija i misija LAGUR-a „Lostura“ 
Upravno i izvršno tijelo Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Lostura“ 2016. godine usvojilo je 

28. listopada 2016. god. strateški dokument Lokalna razvojna strategija u ribarstvu 2014.- 

2020. LAGUR-a „Lostura“ u kojem je definiran smjer razvoja područja LAGUR-a. U 

tom dokumentu definirana je razvojna vizija područja LAGUR-a „Lostura“: 

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

1. Cilj 1: Povećanje prihoda od održivog ribolova i akvakulture 

2. Cilj 2: Održivi razvoj obalnih zajednica uz valorizaciju i očuvanje lokalne baštine 
 

Vizija i ciljevi područja LAGUR-a doneseni su u suradnji ključnih dionika promatranog 
područja tijekom izrade LRSR, te je na taj način osigurana uključenost što većeg broja 
sudionika LAGUR područja. 

 
 

Aktivnosti LAGUR-a „Lostura“ u 2018. Godini 
 

LAGUR-u "Lostura je 06.06.2017. godine od strane Ministarstva poljoprivrede, Uprave 
ribarstva odobrena LRSR čime joj je dodijeljen iznos od 15.699.662,00 HRK za provedbu 
mjera na području svog djelovanja. 

 
 

 Održavanje promotivnih aktivnosti, upoznavanje lokalnog stanovništva s ulogom i 

aktivnostima LAGUR-a “Lostura”; 

 Kontinuirane edukacije djelatnika, članova i volontera; 

 12.02.-13.02.2018. Sudjelovanje na sastanku/radionici na temu „Podrška hrvatskim 

FLAG-ovim u provedbi CLLD-a“  u Zadru 

   14.02. 2018. Sudjelovanje na radionici u organizaciji Uprave ribarstva okviru mjere 
I.22 „dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“ u Zadru 

 13.04.2018. Sastanci sa djelatnicima općine Tkon oko provedbe LRSR u zgradi općine 
Tkon 

 02.05.-04.05.2018. Sudjelovanje na radionici za FLAG-ove na temu „Upute, pisani 
postupci i popratna dokumentacija za provedbu LRSR u okviru Operativnog programa 
za pomorstvo i ribarstvo RH“ u Zagrebu 

   25.05.-27.05.2018. Sudjelovanje na radionici za LAGUR-e „Razmjena iskustava za 
izradu internih procedura za provedbu LAGUR natječaja“ i „Razmjena ideja za izradu 
projekata putem LAGUR natječaja“ u Rabcu 

   15.06.2018. Sastanak na temu provedbe LRSR  sa djelatnicima Ministarstva 

poljoprivrede - Uprave ribarstva, državnom tajnicom te pomoćnikom ministra u 
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 18.06.2018. Sudjelovanje na konzultacijskom sastanku u svrhu provedbe projekta 

ARIEL u Splitu 
 16.07.2018. Sastanak sa djelatnicama LAGUR Galeb u svrhu provedbe LRSR u 

Tribunju 
 23.07.2018. Sudjelovanje na radionici za mjeru I.6. „Diversifikacija i novi oblici 

    27.07.2018. Pohađanje 16-og znanstveni-stručnog  skup o ribarstvu u Kalima 

 12.09.2018. Sastanak u Županijskoj lučkoj upravi Zadar na temu „Priprema na EU 

natječaj za ribarsku luku Biograd na Moru“ 

 05.10.-07.10.2018. Sudjelovanje na manifestaciji „Od mora do stola“ unutar koje je 

održana radionica za LAGUR-e „Razmjena iskustava za provedbu natječaja u sklopu 

    09.10.-11.10.2018. Pohađanje radionice na temu „Community-led local development: 
EU funding from the bottom-up“ u Brussels 

 16.10.-17.10.2018. Sastanci FLAG mreže te predstavnika FLAG-ova i Upravljačkog 
tijela i radionica na temu „Pripreme i podnošenja Zahtjeva za isplatu za tekuće troškove i 
troškove vođenja uključujući obveze kontrole na terenu“ u Zagrebu 

 05.11.-09.11.2018. Pohađanje specijalističkog programa izobrazbe u području javne 
nabave u Splitu 

 23.11.-24.11.2018 Sudjelovanje na Međunarodnom ribarskom sajmu CROFISH 2018 i 
na radionicama „Aktualno stanje i perspektive hrvatskog ribarstva“ i Operativni program 
za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014.-2020., pravilnici i natječaji, 
diversifikacija prihoda ribara u okviru mjere I.6., te osvrt na novu uredbu Ekonomske 
komisije o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo za programsko razdoblje 2021. – 
2027.“ u Poreču 

 07.12.2018. Sudjelovanje na sastanku predstavnika FLAG-ova i Upravljačkog tijela u 

Zagrebu na temu trenutnog stanja provedbe LRSR i ostalih otvorenih pitanja 

 20.12.2018. Sudjelovanje na 5. sjednici Odbora za praćenje provedbe Operativnog 
programa za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014.-2020. 

 Održane prezentacije u suradnji sa Savjetodavnom službom na temu „Ribolovni turizam 
– način  diversifikacije prihoda“ i „Potpora iz mjere I.22. Dodana vrijednost, kvaliteta 
proizvoda i korištenja neželjenog ulova“  

 Sastanci s načelnicima 5 jedinica lokalne samouprave 

 Održane sjednice Upravnog odbora i Skupštine   

 Individualni sastanci s 5 lokalnih dionika ribarstvenog područja 
  Provođenje upitnika na ribarstvenom području FLAG-a Lostura o trenutnom stupnju 

pripremljenosti i potreba za mjerama iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 
 

 Usklađenje odobrene LRSR sa Priručnikom o provedbi LRSR inicirano od strane 
upravljačkog tijela 
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