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Poštovane/poštovani članice/članovi OU LMH,  
 
Temeljem članka 27., Statuta LMH od 27.06.2015. godine, Upravni odbor LMH na svojoj e-sjednici zaključenoj 
14.06.2017. donosi:  
 

Izvješće o radu Upravnog odbora 

LEADER mreže Hrvatske za 2016. godinu 

 
Upravni odbor LMH je u 2016. godini održao ukupno 5 sjednica (4 elektroničke te jedna fizička) na kojima su 
razmatrane i donošene provedbene odluke te rješavana tekuća pitanja vezana uz poslovanje LMH. Zapisnici i 
sva dokumentacija sa sastanaka Upravnog odbora čuva se u uredu LMH, ista se nalazi i u dokumentima na 
društvenoj mreži Spotbe, LMH za članove gdje je stalno dostupna ukupnom članstvu Skupštine u elektroničkoj 
verziji. U Izvješću o radu Upravnog odbora LMH za 2016. godinu ukratko su opisani svi održani sastanci prema 
dnevnom redu i zapisniku. 

1. Kratko izvješće s e-sjednice zaključene 25.01.2016. (vrijeme održavanja od 21.-25.01.2016.) 
Na ovoj sjednici bila je samo jedna točka. 12 od 13 članova UO donijelo je Odluku o provedbi postupaka 
nabave roba, usluga i radova do iznosa 200.000,00 HRK (bez PDV-a). 

 
2. Kratko izvješće s e-sjednice zaključene 16.02.2016. (vrijeme održavanja od 11.-16.02.2016.) 

Na ovoj sjednici bila je samo jedna točka, a sazvana je na zahtjev za očitovanjem LMH koji je dostavilo 
Ministarstvo poljoprivrede 03. veljače s rokom očitovanja do 19. veljače, o imenovanju člana 
Ocjenjivačkog odbora, odnosno evaluatora LRS, u okviru provedbe M19 Programa ruralnog razvoja 
2014.-2020. 12 od 13 članova UO donijelo odluku o imenovanju gosp. Davora Lonića za predstavnika 
LmH u Odboru za ocjenu LRS u okviru M19 PRR 2014.-2020. budući je isti bio predstavnik LMH u 
Ocjenjivačkom odboru za LRS u okviru provedbe Mjere 202 IPARD-a. 

 
3. Kratko izvješće s e-sjednice zaključene 29.06.2016. (vrijeme održavanja od 25.-29.07.2016.) 

Ova sjednica uključivala je dvije točke dnevnog reda: imenovanje predsjednika UO, obzirom na novi 
sastav UO nakon izborne Skupštine LMH, te ponovno donošenje odluke o sudjelovanju i 
predstavnicima LmH u članstvu Ocjenjivačkog odbora za vrednovanje LRS u okviru provedbe mjere 19 
PRR 2014.-2020. radi osobnog zahtjeva gosp. Lonića za izuzeće radi izostanka pripreme i edukacije 
ocjenjivača za relevantan i nepristran postupak ocjenjivanja LRS za provedbu podmjera 19.2-19.4. 12 
članova UO jednoglasno je izabralo gosp. Vladimira Kubelku, ovl. predstavnika LAG-a Frankopan; dok 
je 13 članova UO donijelo jednoglasnu odluku o istupanju LMH iz članstva u Ocjenjivačkom odboru za 
odabir LRS u okviru provedbe Mjere 19, Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., s pratećim 
obrazloženjem kako slijedi:  
„Od strane LmH provedenom analizom Rješenja Ministarstva poljoprivrede od 02. lipnja 2016., Klasa: 
080-01/16-01-22; Ur.br. 525-08/1196-16-24 o imenovanju članova Ocjenjivačkog odbora kao i odgovora 
Ministarstva poljoprivrede na upit LmH (postavljenim 20. lipnja 2016.: citat: …U cilju donošenja odluke 
od strane UO LmH, ovim putem vas molimo i dostavu odgovora, a temeljem upita članova LmH, kojim 
postupkom/dokumentom i kada, te temeljem kojih kriterija, je Upravljačko tijelo Ministarstva 
poljoprivrede odabralo sudionike (pravne osobe) koji su pozvani, putem svojih predstavnika, na 
sudjelovanje u radu Ocjenjivačkog odbora za odabir LRS LAG-ova u provedbi Mjere 19, podmjere 19.2. 
Odgovor nam je hitno potreban kako bismo relevatno izvjestili članove našeg Upravnog odbora te im 
omogućili adekvatnu odluku….) o načinu odabira članova Ocjenjivačkog odbora od 23.lipnja 2016. 
Klasa: 080-01/16-01/22, Ur. Br.525-08/1196-16-30, dostavljenim u LmH 07. srpnja 2016., utvrđeno je 
kako Ministarstvo nije osiguralo transparetnost, nezavisnost/nepristranost, relevatnost odnosno 
stručnost te jasne kriterije temeljem kojih je izabralo pravne osobe i njihove predstavnike osobe koje je 
navedenim Rješenjem imenovalo u Ocjenjivački odbor. Analizom je zaključeno kako Ministarstvo 
poljoprivrede nije osiguralo postupke, procese i strukturu/sastav sukladno analizi relevatnih dionika u 
implementaciji LEADER/CLLD-a, odobrenoj inačici Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. i Uredbi  
(EU) 1306/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013, o financiranju, upravljanju i 
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nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, 
(EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008; Članak 58., a 
koji se odnosi na Zaštitu financijskih interesa Unije. U cilju sukladnosti sa smjernicama EU, Programom, 
navedenom Uredbom i zakonskom regulativom Republike Hrvatske, Upravni odbor LmH odlučio je kako 
niti organizacija niti njezini predstavnici neće sudjelovati u radu Ocjenjivačkog odbora za vrednovanje 
kvalitete LRS u okviru Mjere 19 jer LmH ne želi ni na koji način ugroziti kvalitetan i nepristran postupak 
vrednovanja. Naime, većina predstavnika članova LEADER Mreže Hrvatske sudjelovali su kao 
koordinatori aktivnosti, stručnjaci i tehnička pomoć u izradi Lokalnih razvojnih strategija kao i u tijelima 
koja su pripremala regulatorni okvir provedbe s kriterijima. Također, uočeno je kako se u sastavu 
Ocjenjivačkog odbora ne nalaze relevatne institucije/organizacije - predstavnici interesnih skupina 
dionika u implementaciji LEADER/CLLD programa kao ni institucije/organizacije i njihovi imenovani 
predstavnici koji imaju relevatne refrence za kvalitetnu i nepristranu provedbu vanjskog vrednovanja 
strateških razvojnih dokumenata lokalnog razvoja u okviru LEADER/CLLD programa. Stoga, poštujući 
temeljna načela samog procesa vrednovanja, a to su stručnost, nezavisnost i nepristranost, kao i pravni 
okvir kojim se regulira sukob interesa, LADER mreža Hrvatske smatra kako struktura/sastav 
Ocjenjivačkog odbora ne može osigurati kvalitetno vrednovanje LRS te, isto tako, nije dopustivo da iz 
neke organizacije jedni članovi i stručnjaci sudjeluju u tijelima i u izradi regulatornog okvira za izradu i 
provedbu Lokalnih razvojnih strategija, a drugi članovi i stručnjaci iz te iste organizacije provode ili 
sudjeluju u njihovu vrednovanju.“ 
Odluka je dostavljena Ministarstvu poljoprivrede 29.06.2017. 

 
4. Kratko izvješće s fizičke sjednice održane 10.10.2016. u CCI, Zagreb 

Na sjednici je od 13 članova fizički bilo prisutno 9 dok su 2 člana bila na Skype vezi na vlasiti zahtjev te 
odobrenje prisutnih članova UO. Na sjednici je jednoglasno prihvaćeno revizijsko izvješće poslovanja 
LMH za 2015. koje je provedeno na zahtjev NZRCD radi završetka sufinanciranja LMH prema 
Sporazumu o suradnji i prelaska u sufinanciranje putem projekta Institucionalne potpore. Jednoglasno 
su donijete odluke o reviziji članstva odnosno izlasku LAG-ova Neretva, Središnja Istra te Gorski Kotar 
te primanje LAG-a Sava, iste su upućene Skupštini na konačno odlučivanje. Svi članovi su informirani 
kako trebaju dostaviti obavijest i o imenovanim zamjenama za redovni rad UO, te je donesena odluka o 
predstavnicima LMH u Radnu grupu za izmjene PRR-a 2014-2020 na zahtjev Ministarstva poljoprivrede 
pri čemu je izabrana Anđela Cvjetković ovl. predstavnica LAG-a Terra Liburna te glavna tajnica LMH, 
kao zamjena člana. Jednoglasno je donijeta odluka o pokretanju zagovaračke kampanje interesa 
ruralnih razvojnih dionika, odnosno provedbi aktivnosti Strateškog plana djelovanja LMH do 2018. 
godine te javnu objavu Analize nepravilnosti uočenih u provedbi IPARD/PRR 2014.-2020. Jednoglasno 
se donijela odluka o nastavku intenzivnih aktivnosti vezanih za predfinanciranje LAG-ova u suradnji sa 
NZRCD te ZEF-om i nadležnim MP. Pod točkom Razno, UO je bio suglasan s prijedlogom APPRRR o 
elektroničkom sustavu provedbe podmjere 19.2. 

 
5. Kratko izvješće s e-sjednice zaključene 09.12.2016. (vrijeme održavanja od 07.-09.12.2016.) 

U sjednici je sudjelovalo svih 13 članova UO. Jednoglasno su donesene odluke o prihvaćanju 
kandidature LAG-a Karašica; odluka o usvajanju Izmjena i dopuna financijskog plana LMH te odluka o 
usvajanju o usvajanju Operativnog (godišnjeg akcijskog) plana s pripadajućim financijskim planom 
organizacije za 2017. (koja integralno sadrži izvješće o provedbi operativnog plana s financijskim 
izvješćem za 2016.); sve upućeno Skupštini na konačno odlučivanje. Sa 1 suzdržanim i 12 ZA 
odobrena je prijava LMH na natječaj HZZ-a „Mladi za EU“ u svrhu zapošljavanja 2 mlade osobe (za 
stručno osposobljavanje), kada se isti otvori. Sa 10 glasova ZA, 1 protiv i 2 suzdržana odobreno je 
uredu LMH izrada i slanje prijave tijelima nadležnim za kontrolu provedbe Programa ruralnog razvoja 
2014.-2020. i sukladnosti sa smjernicama EU za provedbu LEADER-CLLD u zemljama članicama EU o 
nepravilnostima u postupcima Upravne direkcije i provedbenih tijela (APPRRR) u implementaciji Mjere 
19 (s posebnim naglaskom na forsiranje pilotiranja 2 obvezujuće podmjere za sve LAG-ove sa područja 
RH, što je, uz suprotnosti s općim pravilima provedbe LEADER-CLLD-a i važećom provedbenom 
regulativom), nakon čega se provela dostava Analize nepravilnosti (odobrene na 12. UO) DG Agri pri 
EK te Saborskom odboru za poljoprivredu i Saborskom odboru za regionalni razvoj i EU fondove te 
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zatražila rasprava istih. Pod točkom Razno, a nakon zaprimanja google ankete Ministarstva (Upravne 
direkcije za provedbu PRR) dostavljene 30.12.2016. na mail svih LAG-ova (izuzev LAG-a Barun trenk), 
5 LAG-ova je izvjestilo LMH o uočenim nepravilnostima odnosno postupanjima koja su u suprotnosti sa 
načelima provedbe LEADER-CLLD-a (a posebno s ključnim pristupom „bottom-up“, odozdo prema 
gore), PRR te regulativom u kreiranju politike provedbe LEADER-CLLD pristupa u RH. Zatražena je 
prijava nepravilnosti nadležnim institucijama/tijelima za kontrolu provedbe II stupa ZPP-a (a obvezno EK 
– DG Agri). Poseban naglasak je stavljen procedure Ministarstva poljoprivrede (Upravne direkcije) koji 
se odnosi na forsiranje pilotiranja 2 obvezujuće podmjere za sve LAG-ove sa područja RH, što je, uz 
suprotnosti s općim pravilima provedbe LEADER-CLLD-a dodatno u suprotnosti s trenutno važećim 
Pravilnikom M19, PM 19.2-19.4, primjernice s Čl. 20., stavak 5 …“obveza LAG-a da odabire projekte 
sukladno proceduri navedenoj u LRS“…itd. Svi članovi UO složili su se kako je ispred LMH potrebno 
provesti konzultacije s MP/APPRRR kako bi se ovakva namjera uklonila.  

 
                                                                                                    

Vladimir Kubleka 
Predsjednik Upravnog odbora  
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