ZAPISNIK S REDOVNE IZBORNE SKUPŠTINE LAG-a „MOSLAVINE“
Dana 01. travnja 2016.g., u Kutini (Hotel Kutina, Dubrovačka 4) s početkom u 15:00 h,
održana je Redovna izborna Skupština LAG-a „Moslavine“.
Sjednici su nazočili predstavnici sljedećih redovnih članova LAG-a „Moslavine“:
Amatersko kazalište „Josip Badalić“ Križ, Autoprijevoznik i usluge kombajniranja
Magdić, Centar za razvoj poduzetništva Križ, Čazmatrans–Nova d.o.o., Češka beseda
Hercegovac, Društvo naša djeca „Vladimir Nazor“ Križ, Društvo za poljepšanje Križa i
okolice, Društvo za promicanje kulture življenja „E-razum“, Dijabetička udruga
Garešnica, Grad Čazma, Grad Garešnica, Grad Ivanić–Grad, Grad Kutina, Grad
Popovača, Hoteli DAIM d.o.o., Informatički klub „Virus“ Kapelica, Komunalije d.o.o,
Kezele-vino, KUD „Graničar“ Križ, KUD „Ivanić“ Ivanić–Grad, KUD Repušnica, KUD
„Slavko Kolar“ Palešnik, O.G. Juretić, Općina Dubrava, Općina Kloštar Ivanić, Općina
Križ, Općina Lipovljani, Općina Velika Ludina, Općina Velika Trnovitica, Općina
Hercegovac, OPG Branko Kovačić, OPG Burek, OPG Dario Bunjevac, OPG Florijanović
Ivica, OPG Magdić Tomislav, OPG Nataša Đozo, OPG Željko Lenart, Poduzetnički
centar Garešnica d.o.o., Poljoprivredni obrt Kopecki, Pučko otvoreno učilište Kutina,
Putnička agencija „Petek-tours“ d.o.o., Razvojna agencija Čazma, Razvoja agencija
„Mrav“, Seoski turizam Pirak, SKD prosvjeta-Pododbor Garešnica, Turistička zajednica
grada Kutine, Turistička zajednica Grada Popovače, Turistička zajednica Grada Čazme,
Turistička zajednica Općine Križ, Turistička zajednica Općine Lipovljani, UdrugaRadionica „Narodno tkivo i vezivo“ Osekovo, Udruga građana „Impetus“, Udruga OPG-a
„Agricola“, Udruga OSI-osoba s invaliditetom, Udruga pčelara „Lipa“ Popovača, Udruga
pčelara „Metvica“ Kutina, Udruga za ruralni razvoj „Moslavačka gora“, Udruga
proizvođača bučinog ulja Hrvatske, Ugostiteljski obrt GastroGar, Zaklada „Sandra
Stojić“ i Ženski vokalni sastav „Ive“.
Ostali nazočni: Anica Lenart, Marija Brcko i Bojana Markotić Krstinić.
Potpisna lista nazočnih predstavnika članova LAG-a „Moslavine“ sastavni je dio ovoga
Zapisnika.
Ad 1)
Skupštinu je u 15:00h otvorio predsjednik LAG-a „Moslavina“, Andrija Rudić, zahvalivši
nazočnima na tako lijepom odazivu na ovu Izbornu Skupštinu, te članovima koji nisu iz
Kutine zaželio da se ugodno osjećaju.
Ad 2)
Nakon uvodnih riječi Predsjednik je predložio sljedeći
DNEVNI RED:
1. Otvaranje Skupštine, riječi dobrodošlice
2. Prijedlog i prihvaćanje Dnevnog reda
3. Izbor radnih tijela Skupštine (radno predsjedništvo,verifikacijska komisija, izborno
povjerenstvo, zapisničar, ovjerovitelji zapisnika)
4. Izvješće verifikacijske komisije
5. Usvajanje Poslovnika o radu Izborne skupštine LAG-a Moslavina

6. Predstavljanje glavnih smjernica nove Lokalne razvojne strategije
7. Donošenje odluke o prihvaćanju Strategije
8. Izvješća
Izvješće o radu LAG-a i financijsko izvješće (voditeljica i predsjednik)
9. Rasprava i prihvaćanje izvješća
10. Izmjene i dopune Statuta
11. Prijedlog i predstavljanje kandidata za radna tijela LAG-a (predsjednik,
dopredsjednici, 5 članova UO i 5 članova NO)
12. Izbor predsjednika i ostalih članova radnih tijela LAG-a; rasprava i glasanje
13. Obraćanje novoizabranog predsjednika
…. Druženje uz domjenak
Predloženi Dnevni red dan je na usvajanje i jednoglasno je prihvaćen.
Ad 3)
Nakon što je utvrđeno da su ispunjene sve pretpostavke za početak Skupštine, nazočni
su javnim glasovanjem, na prijedlog Predsjednika LAG-a, izabrali verifikacijsku komisiju,
izbornu komisiju, zapisničara te 2 ovjerovitelja zapisnika.
Radno predsjedništvo, sukladno Statutu, čine predsjednik i zamjenici predsjednika:
1. Andrija Rudić, predsjednik,
2. Velimir Žunac, član,
3. Marko Magdić, član
Za verifikacijsku komisiju jednoglasno su izabrani:
1. Marija Brcko, predsjednica
2. Marijana Musij, član
3. Alen Mirić, član
Za izbornu komisiju jednoglasno su izabrani:
1. Željko Filipović, predsjednik
2. Ivan Marković, član i
3. Marica Svetlečić, član
Za zapisničarku je jednoglasno izabrana Anica Lenart, voditeljica LAG-a „Moslavina“, a
za ovjerovitelje Zapisnika jednoglasno su izabrani:
1. Dražen Pavlović i
2. Tomislav Magdić.
Ad 4)
Predsjednica verifikacijske komisije Marija Brcko izvijestila je nazočne o broju prisutnih
predstavnika članova LAG-a „Moslavine“. Od ukupno 89 redovnih članova LAG-a
„Moslavine“, Skupštini je nazočilo njih 61, što znači da je na Skupštini nadzočna
natpolovična većina članova te da će sve odluke donesene na Skupštini biti
pravovaljane.

Ad 5)
Predsjednik je pročitao Poslovnik o radu Skupštine, te isti dao na raspravu i usvajanje.
Poslovnik o radu ove Izborne Skupštine jednoglasno je prihvaćen.
Ad 6)
Članovima LAG-a predstavljen je nacrt nove Lokalne razvojne strategije LAG-a
„Moslavine“ za razdoblje od 2014. do 2020. godine, koja je članovima poslana na email. Predstavljanje je održala Bojana Markotić–Krstinić (izvršna direktorica
Regionalnog razvojnog edukacijskog centra „Primus Fortissimus“) koja piše Strategiju
LAG-u „Moslavine“. Prisutnima je objasnila kako je ova verzija Strategije sklona
promjenama i da ima vremena da se ista dotjera. Osobitu pozornost posvetila je
predstavljanju odabranih mjera i tipova operacije te alokaciji sredstava za svaki tip
operacije. Naglasila je da LAG nema previše izbora i mogućnosti jer se mora prilagoditi
mjerama iz Programa ruralnog razvoja. Također je ukazala i na procedure odabira
projekta te napomenula da se treba dobro razmisliti koje kriterije odabirati kod
bodovanja projekata koji će se prijavljivati putem LAG-a. Predložila je da se ubrzo
sastane UO koji bi raspravio o procedurama i kriterijima odabira projekata, kako bi se
isti prilagodili lokalnim uvjetima i stvarnom stanju na terenu, bar u onom dijelu koliko se
isto može mijenjati.
Ad 7)
Nakon predstavljanja Strategije, Predsjednik je pozvao nazočne na raspravu. S obzirom
da je većina članova dobro upoznata sa procesom izrade Strategije, jer su sudjelovali u
pripremnim radionicama za isto, rasprava nije ni bila potrebna.
Skupština LAG-a je donijela jednoglasnu Odluku o prihvaćanju nove Lokalne razvojne
strategije LAG-a „Moslavine“. Odluka čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad 8)
Uslijedilo je Izvješće o radu i Financijsko izvješće LAG-a za 2015. godinu. Nakon
kratkog uvoda Voditeljica je nazočne izvijestila o najvažnijim aktivnostima te najvažnijim
stavkama financijskog izvješća za 2015.godinu. Navedena izvješća, sa svim potrebnim
detaljima i prilozima, članovi LAG-a dobili su deset dana prije Skupštine e-mailom, a
podijeljeni su im u skraćenoj verziji i u fizičkom obliku prije početka Skupštine.
Ad 9)
Nakon podnesenih izvještaja Predsjednik je otvorio raspravu, no kako nitko nije imao
što dodati ili prigovoriti, rasprava je zatvorena i pristupilo se donošenju odluka.
Skupština je jednoglasno donijela Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu LAG-a
„Moslavine“ za 2015. godinu.
Skupština je jednoglasno donijela Odluku o prihvaćanju Financijskih izvještaja LAG-a
„Moslavine“ za 2015. godinu.
LAG, kao udruga, je prema Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja dužan provesti
samoprocjenu funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrole, što je u
zakazanom roku, do 30.03. odrađeno, odnosno ispunjen je Upitnik samoprocjene, a na
ovoj su Skupštini i članovi upoznati sa istim.

Također je odlučeno da će potrebne likvidature (pregled) računa obavljati voditeljica
LAG-a.
Ad 10)
LAG ide u ponovne promjene i dopune Statuta iz nekoliko razloga. Prvi i najvažniji
razlog je izlazak naselja Janja Lipe iz sastava LAG-a Moslavine, čime se mijenja
obuhvat LAG područja. Drugi je razlog smanjenje broja članova UO sa 25 na 15, kako
bi bio funkcionalniji i kako bi se istom prilagodila struktura. Statut se dopunjava ciljanim
skupinama, te područjem djelovanja, a ciljevi i djelatnosti prilagođavaju se LEADER i
CLLD metodologiji. Promjene su još u broju dopredsjednika, pa bi LAG po novom
prijedlogu imao samo dva dopredsjednika. Novim prijedlogom Statuta olakšava se i rad
Skupštine te UO jer se daje mogućnost da se neke odluke, koje ne mogu čekati,
donesu on line. Svi prijedlozi dopuna i promjena u Statutu poslani su članovima putem
e-maila i o istom su se mogli očitovati.
Uslijedila je rasprava o novim prijedlozima dopuna i promjena Statuta LAG-a
„Moslavine“. Kako je ista izostala uslijedilo je donošenje odluka.
Skupština LAG-a „Moslavine“ jednoglasno je donijela Odluku o donošenju novog
Statuta LAG-a „Moslavine“, a ista čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Skupština LAG-a „Moslavine“ jednoglasno je donijela Odluku o izdvajanju naselja Janja
Lipe iz sastava LAG-a „Moslavine“, a ista čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Ad 11)
Predsjednik Izborne komisije, Željko Filipović preuzeo je predstavljanje kandidata za
nova radna tijela LAG-a „Moslavine“.
Kako dosadašnjim tijelima LAG-a „Moslavine“ istječe četverogodišnji mandat, dana,
02.03.2016. godine na 18. Sjednici Upravnog odbora LAG-a „Moslavine“, održanoj u
Kutini, otvoren je kandidacijski postupak za izbor novih tijela udruge LAG „Moslavina“.
Dana 03.03.2016. godine svi članovi LAG-a „Moslavine“, upoznati su sa kandidacijskim
postupkom te im je poslan Obrazac za predlaganje kandidata/kandidiranje članova u
tijela LAG-a, pomoću kojeg su se mogli predložiti kandidati/kandidirati članovi u tijela
LAG-a.
Kandidacijski postupak je bio otvoren do 16.03.2016. godine, nakon čega su pristigle
kandidature proslijeđene imenovanim koordinatorima za svaku županiju, da se
dogovore s ostalim predstavnicima svoje županije i po potrebi upotpune kandidature.
Isto je napravljeno kako bi se postigla ravnomjerna zastupljenost članova u tijelima
ispred svake županije te odgovarajuća zastupljenost javnog, gospodarskog i civilnog
sektora.
Na ovoj se Redovnoj izbornoj skupštini biraju:
 predsjednik i dva dopredsjednika LAG-a
 15 članova Upravnog odbora LAG-a
 5 članova Nadzornog odbora LAG-a
U dogovorenom vremenu pristigle su kandidature za predsjednika i 2 dopredsjednika

- kandidat za predsjednika: Andrija Rudić
Andrija Rudić: rođen 8.7.1971. u Zagrebu, diplomirao novinarstvo na Fakultetu
političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, ima raznovrsno i bogato radno iskustvo, a
2013. godine postaje gradonačelnik Grada Kutine i preuzima funkciju predsjednika
LAG-a „Moslavine“
- kandidati za dopredsjednike: Velimir Žunac i Marko Magdić
Velimir Žunac: rođen 2.7.1970., diplomirao na Fakultetu elektrotehnike i računalstva,
smjer računalstvo, obavlja dužnost gradonačelnika u Gradu Garešnici od 2009. godine,
jedan od inicijatora formiranja i osnivanja LAG-a „Moslavine“, aktivan u radu LAG-a od
njegovog postojanja, te dosadašnji dopredsjednik LAG-a i
Marko Magdić: rođen 25.12.1980. u Zagrebu, stručni specijalist projektnog
managementa, a od 2013. općinski načelnik Općine Križ, kada i preuzima funkciju
dopredsjednika LAG-a „Moslavine“. Posjeduje znanja, iskustvo organiziranja,
rukovođenja i sva ostala iskustva potrebna za obavljanje ove dužnosti.
Predstavljanje članova za Upravni odbor LAG-a „Moslavine“:
- predsjednik i dopredsjednici LAG-a postaju članovi UO po funkciji
U dogovoreno vrijeme pristigle su kandidature i ostalih prijavljenih kandidata za članove
UO LAG-a „Moslavine“:
 Biserka Stojić – službena predstavnica Zaklade Sandra Stojić iz Kutine,
magistra biotehničkih znanosti, znanstveno polje agronomija, škola završena na
Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, bogato radno iskustvo na rukovodećim
funkcijama, umirovljenica, osnivač i upraviteljica Zaklade
 Renata Hrastić – službena predstavnica Petek tours-putničke agencije d.o.o. iz
Ivanić-Grada, gđa Hrastić je certificirani trener mnagementa, certificirani voditelj
izrade europskih projekata, stručnjak za management turističkih organizacija, ima
iskustva u izradi investicijskih i razvojnih programa i projekata u turizmu, turistički
vodič za Zagreb i ZŽ
 Anđelko Kopecki – službeni predstavnik Poljoprivrednog obrta „Kopecki“ iz
Lipovljana, veliki poljoprivrednik koji se bavi uzgojem muznih krava, korisnik
mjera iz IPARD programa i potencijalni korisnik mjera iz Programa ruralnog
razvoja
 Maja Angjal – službena predstavnica Češke besede Hercegovac, rođena
30.04.1987., završila diplomski sveučilišni studij u Rijeci, smjer Financije i
bankarstvo, zaposlena u Općini Hercegovac, već 20 godina članica Češke
besede Hercegovac, 2 godine na mjestu dopredsjednice te posljednje 2 godine
obavlja funkciju predsjednice Udruge

 Ivana Posavec Krivec – službena predstavnica DND-a „Vladimir Nazor“ Križ,
jedna od osnivača LAG-a, dopredsjednica u prvom mandatu do 2013.,
predstavnica LAG-a u LEADER mreži Hrvatske, ima završene edukacije o EU
fondovima, razumije LEADER program i njegovu implementaciju, poznaje javni
sustav uprave, proračunske mogućnosti i strateško planiranje, a dugogodišnja je
aktivistica civilnog sektora
 Emina Burek – službena predstavnica OPG-a Burek iz Dubrave, ima završen
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, po zvanju dipl. ing. agronomije, ima
14 godina radnog iskustva kao nositelj OPG-a, a bila je članica UO i u prošlom
sazivu
 Aida Sučić – službena predstavnica Udruge OPG-a „AGRICOLA“ iz Garešnice,
ima višegodišnje iskustvo u radu na koordinaciji jačanja civilnog sektora kroz
suradnju, rad i osnivanje zadruga i udruga, te koordiniranje nekoliko
komercijalnih proizvodnih projekata na području LAG-a i u okruženju
 Goran Kordić – službeni predstavnik Udruge za ruralni razvoj „Moslavačka gora“
iz Kutine, predsjednik Nadzornog odbora Udruge, kandidat za člana UO kao
osoba mlađa od 29 godina, sudjelovao na edukacijama za pisanje i provedbu EU
projekata u ruralnom razvoju
 Lovro Miklaužić - službeni predstavnik Udruge „Moslavačka vinska cesta“ iz
Popovače, član Udruge, magistar ing. agronomije, dolazi iz poznate
vinogradarske i vinarske obitelji s dugogodišnjom tradicijom, mladi perspektivan
enolog, vinogradar, sommelier i predavač na Kulinarskom Institutu Kul IN
 Janko Kezele – službeni predstavnik obrta „Kezele-vino“ iz Ivanić-Grada, obrta
za poljoprivrednu proizvodnju, trgovinu i ugostiteljstvo, vlasnik gospodrastva s
iskustvom u izradi investicijskih i razvojnih programa i projekata u turizmu
 Zdravko Andri – službeni predstavnik ugostiteljskog obrta GastroGar iz
Garešnice, voditelj i suvlasnik Ugostiteljskog obrta GastroGar i Etno kulinarske
Akademije, suradnik Brežice, član poslovne mreže Jugoistočne Europe, partner
Dunavske mreže
 Tatjana Bertek Žarković – službena predstavnica „Čazmatransa-nova d.o.o.“ iz
Čazme, zaposlena u Tvrtci kao samostalni referent, Tvrtka je član LAG-a od
osnivanja, a predstavnica Tvrtke bila je članica UO LAG-a u prošlom sazivu.
Predstavljanje 5 članova za Nadzorni odbor LAG-a „Moslavine“
Pristigle kandidature za članove Nadzornog odbora:
 Javor Bojan Leš – službeni predstavnik Grada Ivanić-Grada, gradonačelnik
Ivanić-Grada, dosadašnji član Upravnog odbora LAG-a, posjeduje iskustvo
organiziranja, rukovođenja i sva druga iskustva potrebna za obavljanje funkcije
člana Nadzornog odbora

 Dinko Pirak – službeni predstavnik Grada Čazme, rođen 6. prosinca 1965.
Godine, Osnovnu školu završio u Čazmi, Srednju školu pri Centru za kulturu i
umjetnost u Zagrebu, a diplomirao je na Pedagoškom fakultetu u Puli gdje je
stekao titulu profesora glazbene kulture, od 1999. godine obnaša dužnost
gradonačelnika Grada Čazme, jedan od osnivača LAG-a „Moslavine“, dosadašnji
član UO LAG-a
 Josip Mišković – službeni predstavnik Grada Popovače, gradonačelnik
Popovače, inženjer elektrotehnike, oženjen, otac 2 djece, dosadašnji
dopredsjednik i jedan od inicijatora osnivanja LAG-a „Moslavine“, posjeduje
iskustvo organiziranja i rukovođenja, aktivan u radu LAG-a tijekom cijelog
njegovog postojanja
 Vesna Glavica Svoboda – službena predstavnica Hotela DAIM d.o.o., Kutina,
diplomirani ekonomist s dugogodišnjim iskustvom u organizaciji i vođenju
poslovanja s naglaskom na ekonomsko-financijsko poslovanje, jedan od
osnivača LAG-a „Moslavine“, aktivna u radu od početaka formiranja LAG-a,
dosadašnja članica UO LAG-a i
 Zlatko Hrastić – službeni predstavnik Centra za razvoj poduzetništva, Križ,
stručnjak za odnose s javnošću i marketing, ima iskustvo u izradi investicijskih i
razvojnih programa i projekata udruga i malih tvrtki, aktivan u radu LAG-a od
početaka.
Ad 12)
Nakon predstavljanja kandidata otvorena je rasprava i uslijedio je izbor radnih tijela
LAG-a „Moslavine“.
Skupština LAG-a „Moslavine“ jednoglasno je donijela odluku o izboru predsjednika i 2
dopredsjednika LAG-a „Moslavine“. Za predsjednika je ponovno izabran Andrija Rudić,
dok su za dopredsjednike ponovno izabrani Marko Magdić i Velimir Žunac, svaki
predstavnik jedne županije. Odluka o izboru predsjednika i dva dopredsjednika čini
sastavni dio ovog Zapisnika.
Skupština LAG-a „Moslavine“ jednoglasno je donijela odluku o izboru 15 članova UO.
Predsjednik i dopredsjednici članovi su UO po funkciji, dok je predsjednik LAG-a Andrija
Rudić ujedno i predsjednik Upravnog odbora. Osali članovi UO LAG-a su: Biserka
Stojić, Ranata Hrastić, Anđelko Kopecki, Maja Angjal, Ivana Posavec Krivec, Emina
Burek, Aida Sučić, Goran Kordić, Lovro Miklaužić, Janko Kezele, Zdravko Andri i
Tatjana Bertek Žarković. Odluka o izboru članova UO čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Skupština LAG-a „Moslavine“ jednoglasno je donijela odluku o izboru 5 članova
Nadzornog odbora LAG-a „Moslavine“. Članovi Nadzornog odbora su: Josip Mišković,
predsjednik NO, te Javor Bojan Leš, Dinko Pirak, Vesna Glavica Svoboda i Zlatko
Hrastić, članovi NO. Odluka o izboru članova NO čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Prema dogovoru kandidata predsjednik NO je Josip Mišković.

