
 

LEADER mreža Hrvatske 
Kurilovac 1, 47 280 Ozalj  

Republika Hrvatska  

 

LEADER Network Croatia 
Kurilovac 1, 47 280 Ozalj, Croatia/ Phone: +385  47 731 400 (112) / +385 47 422 633; Fax: +385 47 731 172 / + 385 47 422 633  
Gsm: +385 98 901 9685 / +385 91 4085 366/ e-mail: predsjednik@lmh.hr, glavni.tajnik@lmh.hr, financije@lmh.hr, ured@lmh.hr, 

 

ZAPISNIK SA REDOVNE SKUPŠTINE LEADER MREŽE HRVATSKE 

održane 01. srpnja 2021. godine u Donjem Segetu, s početkom u 19,30 sati. 

 

Prisutni na sjednici: 35 predstavnika članova od ukupno 59 pravnih osoba, članova LEADER mreže 
Hrvatske (dalje: LmH), i to:  

1. LAG Baranja – Lidija Dabić (ovlašteni predstavnik) 
2. LAG Bosutski niz -  Josipa Rosandić Perić (ovl. zamjenik ovl. predstavnika) 
3. LAG Frankopan - Vladimir Kubelka (ovlašteni predstavnik) 
4. LAG Gorski kotar – Sanja Čop (ovlašteni predstavnik) 
5. LAG Izvor – Matija Zamljačanec (ovlašteni predstavnik) 
6. LAG Karašica – Ivan Vrbanić (ovlašteni predstavnik) 
7. LAG Marinianis – Renata Butka (imenovani predstavnik) 
8. LAG Međimurski doli i bregi – Sanja Krištofić (ovlašteni predstavnik) 
9. LAG Moslavina – Ivana Posavec Krivec (ovlašteni predstavnik) 
10. LAG Mura - Drava – Mario Moharić (ovlašteni predstavnik) 
11. LAG Petrova Gora – Sanela Klasan (ovl. zamjenik ovl. predstavnika) 
12. LAG Prigorje – Ljubica Ambrušec (ovl. predstavnik) 
13. LAG Prigorje – Zagorje – Krunoslav Đurec (ovl. predstavnik) 
14. LAG Sava – Maja Čičko (imenovani predstavnik) 
15. LAG Sjeverna Bilogora – Nikolina Priščan (ovl. predstavnik) 
16. LAG Sjeverozapad – Mario Željezić (ovl. predstavnik) 
17. LAG Slavonska ravnica - Josip Glavačević (imenovani predstavnik) 
18. LAG Škoji – Ivana Pozaić (imen. zamjenik ovl. predstavnika) 
19. LAG Terra Liburna - Anđela Cvjetković (ovl. predstavnik) 
20. LAG Una – Kristina Pandža (imen. zamjenik ovl. predstavnika) 
21. LAG Vallis Colapis – Milan Medić (imenovani. predstavnik) 
22. LAG Virovitički prsten – Magdalena Moslavac (imen. zamjenik ovl. predstavnika) 
23. LAG Zagora – Marijana Botić Rogošić (ovl. predstavnik) 
24. LAG Zagorje - Sutla – Bojana Markotić Krstinić (imen. zamjenik ovl. predstavnika) 
25. LAG Zapadna Slavonija – Brigita Dominiković (imen. zamjenik ovl. predstavnika) 
26. LAG Zrinska gora – Turopolje – Sven Dorotić (imen. zamjenik ovl. predstavnika) 
27. LAG 5 – Katarina Slejko (ovl. predstavnik) 
28. FLAG Alba  - Mirela Faraguna (ovl. predstavnik) 
29. FLAG Galeb – Ante Sladoljev (ovl. predstavnik)  
30. FLAG Istarska batana – Katia Ereš (ovl. predstavnik)  
31. FLAG Južni Jadran – Mato Oberan (ovl. predstavnik) 
32. FLAG Pinna nobilis – Jana Šain (ovl. predstavnik) 
33. FLAG Tri mora – Marija Sjauš Baždarić (ovl. predstavnik) 
34. FLAG Škoji – Lara Stanojević (imenovani zamjenik ovl. predstavnika) 
35. FLAG Vela vrata – Eliana Zec Solina (ovl. predstavnik) 

 
Kandidati za članstvo u Skupštini LmH:   

36. LAG Cetinska krajina – Ivana Žanko (ovl. predstavnik) 
37. LAG Istočna Istra – Andrea Muškinja (ovl. predstavnik) 
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Tijek Skupštine:  
 
Otvaranje Skupštine 
Skupštinu je otvorio predsjednik, Milan Medić koji je pozdravio sve prisutne članove LmH, a posebno 
predstavnice kandidata za članstvo u LmH – LAG-a Cetinska krajina i Istočna Istra te predstavnike 
LAG-a Zagora, domaćina Skupštine.  
Predsjednik je predložio izbor članova verifikacijske komisije, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika. 
 
 
Izbor zapisničara te verifikacijske komisije i ovjerovitelja zapisnika 
Predsjednik je za zapisničarku predložio Bojanu Markotić Krstinić, tajnika LmH. 
Za članove verifikacijske komisije predložio je Elianu Zec Solina, predstavnicu FLAG-a Vela vrata te 
Maria Željezića, predstavnika LAG-a Sjeverozapad.  
Za ovjerovitelje zapisnika predložio je Matu Oberana, predstavnika FLAG-a Južni Jadran te Marijanu 
Botić Rogošić, predstavnicu LAG-a Zagora, koji je ujedno i domaćin sjednice.   
Prijedlozi su prihvaćeni JEDNOGLASNO.  
 
 
Izvješće verifikacijske komisije 
Verifikacijska komisija je, uvidom u Registar članova s pripadajućom dokumentacijom, ustanovila da 
Skupštinu LMH čini 59 redovnih članova, te da je ovoj sjednici prisustvuje 35 članova (pravnih 
osoba) Skupštine, s time da svi predstavnici imaju dokumentaciju koja im, sukladno Statutu, Čl. 13 i 
15., omogućuje pravo glasa u ime pravne osobe, člana LmH. Temeljem Čl. 24. Statuta, kvorum čini 
min. 1/3 (odnosno 20, matematički 19,6) članova, odnosno predstavnika članova koji imaju pravo 
glasa. Stoga je verifikacijska komisija konstatirala da je kvorum postignut te su sve odluke 
Skupštine pravno važeće. 
 
 
Usvajanje dnevnog reda Skupštine 
Predsjednik je zatim, predložio slijedeći Dnevni red:  

1. Revizija članstva  
2. Izvješće verifikacijske komisije  
3. Izvješće o radu UO LmH za 2020.  
4. Donošenje Odluke o usvajanju Operativnog izvješća o radu LEADER mreže Hrvatske za 2020.  
5. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća LEADER mreže Hrvatske za 2020. 
6. Izvješće o samoprocjeni LEADER mreže Hrvatske o funkcioniranju sustava financijskog 

upravljanja i kontrole za 2020. godinu, na znanje 
7. Donošenje Odluke o usvajanju Operativnog izvješća o radu LEADER mreže Hrvatske za 

razdoblje 01.01.- 31.05.2021.  
8. Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća za 01.01.- 31.05.2021. i financijskim 

planom LEADER mreže Hrvatske za razdoblje 01.06.-31.12.2021.  
9. Razrješenje i imenovanje 1 člana Upravnog odbora LmH (iz Jadranske regije)  
10. Razrješenje i imenovanje 1 dopredsjednika i osobe ovlaštene za zastupanje  
11. Razno 

 
Dnevni red je stavio na raspravu i dopune. Obzirom da nije bilo dopuna, Predsjednik je predloženi 
dnevni red dao na usvajanje. Predloženi Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO.  
 
Obzirom kako je Dnevni red prihvaćen, nastavilo se s radom prema točkama usvojenog Dnevnog reda.  
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Predsjednik je naveo kako su svi članovi dobili pripremljene materijale - nacrte Odluka s 
pripadajućim obrazloženjima i dokumentacijom, stoga se može krenuti prema prihvaćenom 
dnevnom redu. 
 
 

Točka 1.  
Donošenje Odluka o reviziji članstva  
Predsjednik je izvjestio Skupštinu kako su pristupanje u članstvo zatražile 2 pravne osobe, i to:  

− LAG Cetinska krajina, ovlaštena predstavnica Ivana Žanko 

− LAG Istočna Istra, ovlaštena predstavnica Andrea Muškinja, zamjenica predstavnika Mirela 
Faraguna 
 

Predsjednik je obrazložio kako oba LAG-a kontinuirano sudjeluju u aktivnostima LmH za jačanje 
kapaciteta LAG-ova te otvorio raspravu.  
Rasprave nije bilo te su prijedlozi Odluka slijedećih Odluka dani na usijavanje:  

a) Odluka o primanju u članstvo LAG-a Istočna Istra, temeljem Čl. 18. Statuta prihvaćena je 
JEDNOGLASNO.  

b) Odluka o primanju u članstvo LAG-a Cetinska krajina, temeljem Čl. 18. Statuta prihvaćena je 
JEDNOGLASNO.  

 
 
Točka 2.  
Izvješće verifikacijske komisije nakon revizije članstva 
Predsjednik je pozvao Elianu Zec Solina da, nakon primanja novih članova, u ime verifikacijske 
komisije, prisune izvjesti o stanju kvoruma.  
Eliana Zec Solina, izvjestila je kako je pristupanjem s LAG-a stanje u članstvu slijedeće: Skupštinu 
sada čini 61 pravna osoba, od čega 51 LAG i FLAG (odnosno, 42 LAG-a + 9 FLAG-ova) te 10 
institucija/organizacija. Dodatno je zaključila kako se sada u članstvu LmH nalazi 41 odobren LAG RH 
(76% ukupno odobrenih) te 9 odobrenih FLAG-ova RH (64% ukupno odobrenih). Temeljem Čl. 24. 
Statuta, kvorum čini min. 1/3 odnosno 20 članova. Kvorum je prisutan te su sve odluke 
Skupštine, nakon revizije članstva, pravno važeće. 
 
 
Točka 3.   
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu UO LmH za 2020-tu godinu  
Predsjednik je naveo kako je svima dostavljen prijedlog Odluke s obrazloženjem te obrazložio osnovne 
elemente Izvješća o radu Upravnog odbora u protekloj godini.  
Predsjednik je otvorio raspravu.  
Rasprave nije bilo te je prijedlog Odluke dan na usvajanje.  
Odluka je prihvaćena JEDNOGLASNO. 
 
 
Točka 4.  
Donošenje Odluke o usvajanju Operativnog izvješća o radu LEADER mreže Hrvatske za 2020.  
Predsjednik je naveo kako je svima dostavljen prijedlog Odluke s nacrtom Operativnog izvješća, te 
pozvao glavnu tajnicu LmH, Bojanu Markotić Krstinić, da prisutnima dodatno istakne najznačajnije 
aktivnosti u 2020-toj godini.  
Glavna tajnica obrazložila je najvažnija postignuća organizacije u protekloj kalendarskoj godini.  
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Predsjednik je otvorio raspravu.  
Rasprave nije bilo te je prijedlog Odluke dan na usvajanje.  
Odluka je prihvaćena JEDNOGLASNO.  
 

 

Točka 5.  
Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća LEADER mreže Hrvatske za 2020.  
Predsjednik je naveo kako je svima dostavljen prijedlog Odluke s nacrtom Financijskog izvješća, te 
pozvao glavnu tajnicu LmH, da prisutnima obrazloži izvješće.  
Glavna tajnica obrazložila je najznačajnije dijelove izvješća.  
Predsjednik je otvorio raspravu.  
Rasprave nije bilo te je prijedlog Odluke dan na usvajanje.  
Odluka je prihvaćena JEDNOGLASNO.  
 

 
Točka 6.  
Izvješće o samoprocjeni LEADER mreže Hrvatske o funkcioniranju sustava financijskog 
upravljanja i kontrola za 2017. godinu, na znanje  
Predsjednik je naveo kako se Izvješće o samoprocjeni prima na znanje, bez potrebe donošenja odluke 
o istom, ali otvara raspravu.  
Rasprave nije bilo.  
 

 

Točka 7.  
Donošenje Odluke o usvajanju Operativnog izvješća o radu LEADER mreže Hrvatske za 
razdoblje 01.01.- 31.05.2020.  
Predsjednik je naveo kako je svima dostavljen prijedlog Odluke s nacrtom Operativnog izvješća za 
prošlo polugodišnje razdoblje 2021., te pozvao glavnu tajnicu LmH, Bojanu Markotić Krstinić, da 
prisutnima dodatno istakne najznačajnije aktivnosti tijekom prvih 5 mjeseci. 
Glavna tajnica obrazložila je najvažnije aktivnosti organizacije u razdoblju od siječnja do kraja svibnja 
2021.  
Predsjednik je otvorio raspravu.  
Rasprave nije bilo te je prijedlog Odluke dan na usvajanje.  
Odluka je prihvaćena JEDNOGLASNO.  
 

 

Točka 8.  
Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća za 01.01.- 31.05.2020. s financijskim planom 
LEADER mreže Hrvatske za razdoblje 01.06.-31.12.2020.  
Predsjednik je naveo kako je svima dostavljen prijedlog Odluke s nacrtom Financijskog izvješća i plana 
do kraja godine, te pozvao glavnu tajnicu LmH, da prisutnima obrazloži navedeno.  
Glavna tajnica je obrazložila najznačajnije dijelove izvješća za proteklo polugodišnje razdoblje te glavne 
elemente financijskog plana do kraja 2021.  
Predsjednik je otvorio raspravu.  
Rasprave nije bilo te je prijedlog Odluke dan na usvajanje.  
Odluka je prihvaćena JEDNOGLASNO.  
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Točka 9.   
Razrješenje i imenovanje 1 člana Upravnog odbora LmH (iz Jadranske regije)  
Predsjednik je naveo kako je svima dostavljen prijedlog Odluke s pripadajućim obrazloženjem obzirom 
na činjenicu kako je LAG Mareta, promijenio predstavnika koji dužnosti obnaša imenom i prezimenom, 
potrebno je provesti razrješenje Marije Kuljerić te imenovanje novog člana UO iz Jadranske regije, pri 
čemu je predložio da novi član bude iz redova odobrenih FLAG-ova čime bi se postigla pravilna 
ravnoteža lokalnih akcijskih grupa u Jadranskoj regiji – odnosno od 4 člana UO LmH iz Jadranske 
regije 2 (dva) bi bili predstavnici LAG-ova te 2 (dva) predstavnici FLAG-ova.  
Nakon izlaganja, Predsjednik je otvorio raspravu o navedenom prijedlogu strukture članstva iz 
Jadranske regije. Prisutni članovi jednoglasno su se složili s navedenim prijedlogom.  
Daljnje rasprave nije bilo te je 

a) prijedlog Odluke o razrješenju Marije Kuljerić, člana UO iz Jadranske regije dao na usvajanje  
Odluka je prihvaćena JEDNOGLASNO.  
 
Predsjednik je, zatim, otvorio predlaganje kandidata za novog člana Upravnog odbora iz redova FLAG-
ova. Za kandidata je predložena Jana Šain, predstavnica FLAG-a Pinna nobilis. 

b) prijedlog Odluke o imenovanju Jane Šain kao nove članice UO iz Jadranske regije, sa 
mandatom do 17.04.2023. godine, dao je na usvajanje.  

Odluka je prihvaćena JEDNOGLASNO.  
 
 
Točka 10. 
Razrješenje i imenovanje 1 dopredsjednika i osobe ovlaštene za zastupanje  
Predsjednik je naveo kako je svima dostavljen prijedlog Odluke s pripadajućim obrazloženjem obzirom 
na činjenicu kako je Marija Kuljerić, kao član UO LmH bila izabrana za dopredsjednicu – što je ujedno i 
osoba ovlaštena za zastupanje. Nakon toga je predložio da bi bilo dobro, budući imamo predsjedništvo 
koje čine 2 (dva) predstavnika uglednih institucija te 1 (jednog) LAG-a da se, iz redova članova 
Jadranske regije, za dopredsjednika imenuje 1 (jedan) predstavnik FLAG-ova. 
 
Nakon izlaganja, Predsjednik je predložio:   

a) donošenje Odluke o razrješenju Marije Kuljerić, kao dopredsjednice i osobe ovlaštene za 
zastupanje LmH 

Odluka je prihvaćena JEDNOGLASNO.  
 
Predsjednik je zatim otvorio predlaganje kandidata za novog dopredsjednika i osobe ovl. Za zastupanje 
iz redova članova UO Jadranske regije. Za kandidata je predložen Ante Sladoljev, predstavnik FLAG-a 
Galeb. 

b) Prijedlog Odluke o imenovanju Ante Sladoljeva kao novog dopredsjednika i osobe ovlaštene za 
zastupanje LmH, sa mandatom do 17.04.2023. godine, dao je na usvajanje.  

Odluka je prihvaćena JEDNOGLASNO.  
 
 
Točka 11. 
Razno  
Predsjednik je otvorio raspravu pod ovom točkom.  
Za raspravu se javio Sven Dorotić, predstavnik LAG-a Zrinska gora – Turopolje koji je svim prisutnima 
zahvalio na velikoj potpori LmH u pomoći nakon razornog potresa prošle godine koji je posebno 
pogodio područje njihovog LAG-a. Kako u prikupljanju pomoći poljoprivrednicima u hrani za životinje i 
drugim materijalima, tako i financijskih sredstava LAG-ova RH koja su putem javnog natječaja 
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dodijeljena najpotrebitijim poljoprivrednim gospodarstvima kojima su potresom uništeni gospodarski 
objekti. Posebno se zahvalio LAG-ovima Sava i Vallis Colapis koji su LAG-u Zrinska gora – Turopolje 
pomogli u obradi LAG natječaja te LAG-u Šumanovci koji im je pomogao na terenu u pripremi prijava 
poljoprivrednika s područja LAG-a na natječaj za tip operacije 5.2.1. PRR. 
Nakon uvodnog izlaganja, Predsjednik je dalje pojasnio kako je, temeljem financijskih projekcija prihoda 
LmH, a obzirom na velik broj zadaća u narednom razdoblju te kako bi se zadržala samostalnost i 
neovisnost organizacije koja je temelj za nezavisno zastupanje potreba članstva u odnosu na tijela 
nadležna za provedbu ESIF, potrebno razmotriti povećanje iznosa članarine. O istom se već duže 
vrijeme raspravljalo među članstvom, budući se visina članarine nije mijenjala od 2017. godine, dok je 
obim poslova značajno porastao, a povećao se i broj zaposlenika. Stoga je predložio mogućnost 
uvećanja članarine za odobrene LAG-ove i FLAG-ove, koja im je ujedno i prihvatljiv trošak, u iznosu od 
8.000,00 kn od početka slijedeće godine. Nakon prijedloga, otvorio je raspravu.  
Dio predstavnika članova napomenuo je kako se osobno slažu, no, kako se ne mogu trenutno 
konzultirati sa članstvom organizacija koje predstavljaju te neće se moći relevatno izjasniti. Nakon 
kraće rasprave članova koji su većinom iznijeli mišljenje kako je uvećanje članarine potrebno primijeniti 
već u ovoj kalendarskoj godini, pri čemu bi LAG-ovi i FLAG-ovi koji su do danas platili članarinu od 
5.000,00 kn, do kraja godine uplatili razliku, Predsjednik je predložio donošenje nove:  

− Odluke o visini članarine u LmH, a kojom bi se Odluka o visini članarine iz 2017. stavila van 
snage. 

Odluka je prihvaćena sa 30 glasova ZA i 5 suzdržanih.  
  

Skupština je zaključena u 20,15 sati.  
 
Zapisničar: Ovjerovitelji zapisnika: 
Bojana Markotić Krstinić   Mato Oberan    

 

 

 
Predsjednik  
LEADER mreže Hrvatske  
Milan Medić 

 
Marijana Botić Rogošić    
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