
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst. 137/15), čl. 38. i 
54. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 05/12, 3/13, 8/13-
pročišćeni tekst), te čl. 23. i 24. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Brtonigla (Službene novine 
Općine Brtonigla broj 25/09, 3/13 i 8/13),  Općinsko vijeće Općine Brtonigla na svojoj 28. sjednici 
održanoj dana             2016.godine, donosi sljedeću 

 
O D L U K U 

O SUOSNIVANJU UDRUGE LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU „PINNA 
NOBILIS“ 

 
Članak 1. 

Općina Brtonigla (dalje: Općina) ovom je Odlukom suglasna sudjelovati u formiranju partnerstva 
predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora u svrhu osnivanja i djelovanja Lokalne akcijske 
grupe u ribarstvu „Pinna Nobilis“ (u daljnjem tekstu: LAGUR), kao jedan od suosnivača.  

Članak 2. 

LAGUR se osniva radi povećanja zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem promicanja gospodarskog 
rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i pružanja podrške upošljivosti i mobilnosti radne 
snage u obalnim i kontinentalnim zajednicama koje ovise o ribolovu i akvakulturi, uključujući 
diversifikaciju aktivnosti u ribarstvu te prema ostalim sektorima pomorskog gospodarstva. LAGUR 
predstavlja ribarstveno i akvakulturno područje koje je funkcionalno koherentno u zemljopisnom, 
gospodarskom i društvenom smislu, a u inicijalnoj fazi obuhvaća područje grada Novigrada, Umaga i 
Buja te općina Brtonigla,  Grožnjan i Oprtalj. 
 

Članak 3. 
Općina Brtonigla stječe sva prava i obveze člana LAGUR-a danom osnivanja LAGUR-a. 
 

Članak 4. 
Općina Brtonigla kao član LAGUR-a ima pravo birati i biti biran u sva tijela LAGUR-a, sudjelovati u 
utvrđivanju zajedničke politike i programa LAGUR-a, odlučivati o sredstvima i imovini LAGUR-a, te 
sudjelovati u aktivnostima od zajedničkog interesa u skladu s općim aktima LAGUR-a. 
 

Članak 5. 
Predstavnik Općine Brtonigla  u LAGUR-u je načelnik Općine Doriano Labinjan, a njegova zamjena je 
Neš Sinožić, zamjenik načelnika Općine. 
Općinsko vijeće Općine Brtonigla ovime ovlašćuje predstavnike na donošenje odluka u ime Općine 
Brtonigla, kao člana skupštine LAGUR-a.  
 

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana  od dana objave u Službenim novinama Općine Brtoniga. 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Ezio Barnaba' 
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OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG ODLUKE O SUOSNIVANJU 
UDRUGE LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU „PINNA NOBILIS“ 

 
 
U svrhu implementacije Lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice (eng. Community led local 
development – CLLD, mehanizma za uključivanje partnera na lokalnoj razini, Operativnog programa 
za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., Općina Brtonigla 
ovim prijedlogom Odluke izražava suglasnost za sudjelovanje u formiranju partnerstva predstavnika 
gospodarskog, civilnog i javnog sektora u svrhu osnivanja i djelovanja Lokalne akcijske grupe u 
ribarstvu „Pinna Nobilis“ (u daljnjem tekstu: LAGUR), kao jedan od suosnivača, radi provedbe ciljeva 
iz Zajedničke ribarstvene politike za održivi razvoj ribarstva, akvakulutre i povezanih aktivnosti na tom 
području. 

LAGUR, koji ima pravni oblik udruge, osniva se radi ostvarivanja zajedničkih interesa svih dionika 
ribarstvenog područja koje obuhvaća lokalna akcijska grupa u ribarstvu, a inicijalno to je područje grada 
Novigrada, Umaga i Buja te općina Brtonigla i Grožnjan. Navedeno je područje funkcionalno 
koherentno u zemljopisnom, gospodarskom i društvenom smislu. Također, LAGUR se osniva u svrhu 
izrade i provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (u daljnjem tekstu: LRSR) čija će izrada biti 
financirana sredstvima Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (u daljnjem tekstu: EFPR) za razdoblje 
2014. – 2020. Na temelju izrađene LRSR bit će omogućeno povući nova bespovratna sredstva iz EFPR-
a za razvoj ribarstvenog područja koja će biti namijenjena lokalnim dionicima povezanim s ribarstvom 
i drugim lokalnim aktivnostima i sadržajima. 
 
U prilogu se dostavlja prijedlog Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Pinna 
Nobilis“. 
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