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OSNOVNI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI LOKALNE 
INICIJATIVE za pripremnu potporu 1 

• registrirana kao udruga sukladno Zakonu o udrugama  

• značajna zastupljenost sektora ribarstva i/ili akvakulture 

• zahtjevi vezani uz ribarstveno i akvakulturno područje  
te na istome imati sjedište 

• upravljačku strukturu koju obavezno sačinjavaju 
najmanje sljedeće interesne skupine: 

– predstavnici gospodarskog sektora ribarstva 

– predstavnici civilnog sektora  

– predstavnici javnog sektora, 



OSNOVNI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI LOKALNE 
INICIJATIVE za pripremnu potporu 2 

• Značajna zastupljenost osigurati će na način da najmanje jednu 
trećinu upravljačke strukture sačinjavaju predstavnici 
gospodarskog sektora ribarstva. 

• Niti jedna pojedinačna interesna skupina ne smije imati više od 
49 posto glasačkih prava lokalne inicijative, sukladno članku 32. 
Uredbe (EU) br. 1303/2013. 

• Članovi upravljačke strukture lokalne inicijative  moraju imati 
prebivalište i/ili sjedište i/ili registriranu podružnicu unutar 
ribarstvenog i akvakulturnog područja kojeg predstavlja lokalna 
inicijativa. 

•  Iznimno, upravitelj/voditelj lokalne inicijative  ne mora imati 
prebivalište unutar ribarstvenog i akvakulturnog područja kojeg 
predstavlja ta lokalna inicijativa niti mora biti član te lokalne 
inicijative.  



Ribarstveno i akvakulturno područje 

 Ribarstveno i akvakulturno područje je područje koje je funkcionalno koherentno u 
zemljopisnom, gospodarskom i društvenom smislu. 

 

• Ribarstveno i akvakulturno područje mora udovoljavati sljedećim uvjetima i kriterijima: 

a) područje se mora nalaziti uz more; 

b) područje mora obuhvaćati najmanje pet jedinica lokalne samouprave ( od čega najmanje 
tri priobalne ili otočne jedinice ) koje moraju pripadati istoj jedinici područne (regionalne) 
samouprave i moraju biti međusobno izravno povezane bilo kopnom, morem ili vodom;  

c) područje mora imati više od 10.000, a manje od 150.000 stanovnika sukladno članku 33. 
stavku 6. Uredbe (EU) br. 1303/2013. 

•  Maksimalno zemljopisno ograničenje ribarstvenog i akvakulturnog područja ne smije 
prelaziti administrativne granica županija kojima pripadaju jedinice lokalne samouprave 
iz stavka točke b)  

• Unutar administrativnih granica jedne županije može biti prihvatljivo više ribarstvenih i 
akvakulturnih područja, ali jedna jedinica lokalne samouprave može pripadati isključivo 
jednom ribarstvenom i akvakulturnom području 

 


