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U SURADNJI S HRVATSKOM GOSPODARSKOM KOMOROM ŽK ZADAR I OBRTNIČKOM KOMOROM ZADARSKE ŽUPANIJE

Zadarska županija
dijeli potpore mikro
poduzetnicima i obrtnicima

Zadarska županija je prošle godine u sklopu aktivnosti potpore malom
poduzetništvu svake godine dodjeljuje potpore malim poduzetnicima, a
sve u cilju razvoja i jačanja konkurentnosti malog gospodarstva isplatila
potporu u ukupnom iznosu od 400.000,00 kuna na račune 82 prijavitelja
koji su ispunili tražene uvjete Javnog poziva za male poduzetnike
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PRIZEFISH »UPRAVLJANJE EKO-INOVATIVNIM LANCIMA OPSKRBE U RIBARSTVU, KAKO BI SE POSTIGLA DODANA
VRIJEDNOST JADRANSKIH RIBLJIH PROIZVODA«

Kroz projektne aktivnosti provest će se revizija postojećeg stanja u sektoru ribarstva

Jedan od ciljeva je i povećanje konkurentnosti jadranske ribarske industrije

«Ribarimo bolje! Ostvarimo više!
Očuvajmo Jadransko more! »
ZADAR - U Zadru je 24. lipnja 2019. održan prvi radni sastanak hrvatskih projektnih
partnera na projektu – PRIZEFISH - Piloting of eco - innovative fishery supply - chains to
market added - value Adriatic
fish products na kojemu su
sudjelovali predstavnici hrvatskih projektnih partnera.
Projekt »Upravljanja
eko-inovativnim lancima
opskrbe u ribarstvu, kako bi
se postigla dodana vrijednost jadranskih ribljih proizvoda« ili skraćeno PRIZEFISH, dio je prve prioritetne osi

»Plava inovacija« programa
INTERREG Italija- Hrvatska.

Zajednička ribarska
politika
Zajednička ribarska politika
preporučuje provedbu srednjoročne strategije održivosti,
temeljenu na snažnim znanstvenim, socio-ekonomskim
analizama i inovativnim aktivnostima koje mogu osnažiti
male ribare i ribarske organizacije usvajanjem suvremenih metoda ribolova. Politika
zajedničke organizacije tržišta
preporučuje prekograničnu
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suradnju među ribarima,
usklađivanje zahtjeva tržišta i stavova potrošača, kao i
stvaranje inovativnih morskih
proizvoda s dodanom vrijednošću koji mogu uspješno
prodrijeti na tržišta EU-a i
izvan EU-a.
Projekt PRIZEFISH financiran je od strane Europske komisije iz Europskog fonda za
regionalni razvoj s 2,65 milijuna eura, dok ukupni proračun
projekta iznosi 3,12 milijuna
eura. Projekt je započeo 1. siječnja 2019. godine, a završava
30. lipnja 2021. godine.
Sastanak je organizirala Zadarska županija kao voditelj
komunikacijskog paketa, zadužena za koordinaciju i praćenje provedbe aktivnosti koje
su određene ovim projektom.
Na sastanku su prisustvovali:
Katerina Skelin, Jasna Rumora i Kristina Stark iz Zadarske
županije, Petra Lukin iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo (Split), Ivan Matijašević
i Marija Brala iz Ribarske zadruge Omega 3 (Kali), Michael Tasić i Sandi Fonović iz Ribarske zadruge Istra (Poreč),
Valentina Andrić iz Ministarstva poljoprivrede (Zagreb) te
Helena Brčić iz Javne ustanove
RERA S.D. za koordinaciju i
razvoj Splitsko – dalmatinske
županije (Split).
Opći cilj projekta je potaknuti hrvatska i talijanska
mala i srednja poduzeća, organizacije proizvođača u sektoru ribarstva na usvajanje
novih metoda i tehnologija u
ribarstvu, kao i razvoj inovativnih ribljih proizvoda radi
postizanja konkurentnosti
na domaćem i međunarodnom tržištu.
Naglasak na
suvremenoj
tehnologiji
Na prvom radnom sastanku projektni partneri
su definirali i usuglasili provedbu aktivnosti projekta

Zadarska županija

Opći cilj projekta je potaknuti hrvatska i talijanska mala i srednja poduzeća, organizacije
proizvođača u sektoru ribarstva na usvajanje novih metoda i tehnologija u ribarstvu, kao i razvoj
inovativnih ribljih proizvoda radi postizanja konkurentnosti na domaćem i međunarodnom tržištu

Održan je prvi radni sastanak hrvatskih projektnih partnera

Projekt PRIZEFISH financiran
je od strane Europske
komisije iz Europskog fonda
za regionalni razvoj s 2,65
milijuna eura, dok ukupni
proračun projekta iznosi
3,12 milijuna eura. Projekt
je započeo 1. siječnja 2019.
godine, a završava 30. lipnja
2021. godine.
PRIZEFISH na hrvatskoj
strani, pri čemu je naglasak stavljen na odabir suvremenih tehnologija koje će
doprinijeti održivom ekološko-ekonomskom ribolovu
u Jadranskom moru koji će
osigurati malim i srednjim
poduzećima proizvodnju
jadranskih morskih proizvoda s ekološkom oznakom kako bi se povećala
konkurentnost jadranske
ribarske industrije i kako

bi ista postala održiva, bolje upravljana i učinkovitija.
Utvrđeno je područje provođenja analize postojećeg stanja u ribarstvu te su
određene metode za istraživanje tržišta kojim bi se
dobio bolji uvid u stvarno
stanje tržišta ribljih proizvoda. Poseban naglasak
stavljen je na certificiranje
proizvoda te će se izraditi
smjernice, kao temeljni alat,
za razumijevanje zahtjeva za

postupak certifikaciranja.
Usmjerenim marketinškim
modelima i aktivnostima jadranski riblji proizvodi približit će se široj javnosti te
na taj način će konkurirati kako na domaćem tako i
inozemnom tržištu.
Zadarska županija pomoći će oko uvođenja i
primjene tržišnih inovacija na korist svih sudionika.
Kroz projektne aktivnosti
projekta PRIZEFISH provest će se revizija postojećeg stanja u sektoru ribarstva, marketinškog statusa
morskih proizvoda kako bi
se utemeljili novi elementi
obrade proizvoda i njihove
prezentacije potrošačima.
Kroz primjenu novih metoda prerade morskih proizvoda i razvojem njihove
marketinške prezentacije
osigurat će se potencijal za
izgradnju lanca eko-inovativnih proizvoda od morskih
plodova. Koristi za Županiju
kao javnom tijelu manifestirat će se u okviru širenja
inovativnih znanja i ideja,
edukacije dionika i koristi
za izravne proizvođače i buduće potrošače.
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ŽUPAN POSJETIO GRAD PAG TE RAZGLEDAO ŠKOLU I LUČICU
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Posjetili su obnovljenu
školu

U projekte
uloženo
više od 10
milijuna kuna
- Škola je energetski obnovljena i na taj način je napravljeno
ono najvažnije, da se učenici i djelatnici u školi dobro
osjećaju. Također jako je bitno što je uređena lučica Katine
jer je sada Pag dobio jednu vrlo lijepu lučicu s velikim
brojem sigurnih vezova, ali na tome se nećemo zaustaviti,
rekao je gradonačelnik Fabijanić

Uređeni krov i
fasada škole
Župana Longina i suradnike pred Osnovnom školom
Jurja Dalmatinca dočekali su
ravnateljica škole Željka Zubović, gradonačelnik Grada
Paga Ante Fabijanić, zamjenik
gradonačelnika Davor Fabijanić, vijećnica Gradskog vijeća Jasna Magaš i Josip Tičić,
vijećnik u Skupštini Zadarske
županije. Župan je razgledao
zgradu osnovne škole na kojoj
su provedeni radovi na energetskoj obnovi kojom su, između ostalog, uređeni krov
i fasada zgrade. Ukupna vrijednost projekta »Energetska
obnova zgrade Osnovne škole
Jurja Dalmatinca Pag« iznosi
2.728.078,69 kuna od čega je
893.265,62 kuna osigurano iz
Europskog fonda za regionalni
razvoj (33 %), 767.325,65 kuna
iz fonda Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU za
sufinanciranje provedbe EU
projekata (28 %), dok je Zadarska županija projekt energetske obnove sufinancirala
sa 1.067.487,42 kuna (39 %).
- Uložili smo u projekt energetske obnove škole jer je naš
cilj da učenici u svim dijelovima županije imaju jednako
dobre uvjete, a školi u Pagu je
bila potrebna obnova i drago
mi je što su radovi kvalitetno
obavljeni. Posebno me veseli
što učenici i djelatnici škole
sada imaju puno bolje uvjete
i što se postiže značajna ušteda. Ovo je jedan od četiri projekta energetske obnove škola
koje provodimo u Zadarskoj
županiji – uz osnovne škole u
Gračacu i Škabrnji u tijeku je
energetska obnova zgrade gimnazija u zadarskom Perivoju

Vladimira Nazora« istaknuo je
župan Longin.

Blagodati energetske
obnove
Ravnateljica OŠ Jurja Dalmatinca Željka Zubović je navela
kako je energetska obnova škole završena većim dijelom već
u travnju ove godine.
»Upravo zahvaljujući tome
osjetili smo sve blagodati ove
energetske obnove tako da smo
postigli znatne uštede pri grijanju prostorija, a isto tako i sada,
u ovim vrućim danima se puno lakše radi u školi. Općenito
su uvjeti sada puno kvalitetniji
kako za učenike tako i za djelatnike škole«, rekla je Zubović.
Gradonačelnik Grada Paga
Ante Fabijanić je naveo kako su
projekti napravljeni u zadnjih
godinu dana vrlo važni za Pag.
- Škola je energetski obnovljena i na taj način je napravljeno ono najvažnije, da se učenici i djelatnici u školi dobro
osjećaju. Također jako je bitno
što je uređena lučica Katine jer
je sada Pag dobio jednu vrlo

primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena
i deprivirana područja kroz
ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite
na primarnoj razini na otocima Zadarske županije«. Ukupna vrijednost projekta je oko
dva milijuna kuna, a u projekt
su bili uključeni otoci Pag, Ist,
Molat, Vir, Dugi otok (Božava)
i Pašman (Neviđane). Na Pagu
je ukupno uloženo oko 900 tisuća kuna i to 290 tisuća za obnavljanje objekta u Povljani koji
je u vlasništvu Doma zdravlja
Zadarske županije kuna te nešto više od 600 tisuća kuna za
opremanje ginekološke i dentalne ordinacije u Gradu Pagu.

U Pagu su obišli završene projekte u koje
je investirano više od 10 milijuna kuna

Škola je energetski
obnovljena

Novouređena lučica
U pratnji zamjenika ravnatelja Županijske lučke uprave
Branke Batur i Vedrana Zrilića
župan Longin je obišao i novouređenu lučicu Katine u Pagu.
Projekt sanacije luke uključio je
refuliranje kako bi se povećala
dubina u luci koja je na pojedinim mjestima bila oko 20 cm,

» Uložili smo u projekt energetske
obnove škole jer je naš cilj da učenici
u svim dijelovima županije imaju
jednako dobre uvjete, a školi u Pagu je
bila potrebna obnova i drago mi je što
su radovi kvalitetno obavljeni. Posebno
me veseli što učenici i djelatnici škole
sada imaju puno bolje uvjete i što se
postiže značajna ušteda«
		

			

lijepu lučicu s velikim brojem
sigurnih vezova, ali na tome
se nećemo zaustaviti. Naime,
Grad Pag je financirao projektnu dokumentaciju za uređenje
stare rive, ali i rive uz magazine na Prosici i luke na Goliji.
Radi se o projektu vrijednom
oko 10 milijuna kuna i u tome
očekujem podršku Županije.
Suradnja je sada vrlo kvalitetna i očekujem da će tako biti
i u buduće, rekao je gradonačelnik Fabijanić.
Nakon obilaska škole, župan Longin posjetio je Dom
zdravlja u Pagu gdje je u pratnji ravnateljice Doma Zdravlja Zadarske županije Renate
Bek obišao ambulante koje
su opremljene u sklopu projekta »Poboljšanje pristupa

Božidar Longin

sanirani su obalni zidovi te su
postavljena dva pontona dužine 80 i 50 metara. Ukupno je
projektom osigurano 150 novih vezova, a vrijednost izvedenih radova u luci Katine je
6,3 milijuna kuna.
- Županijska lučka uprava
Zadar uložila je posljednjih
godina značajna sredstva u
sanaciju i rekonstrukciju brojnih mjesnih luka na području
cijele naše županije, a u tom
smjeru ćemo nastaviti i u narednom razdoblju. Luka Katine
u Pagu jedan je od pravih primjera kvalitetne suradnje nas
s regionalne i lokalne razine te
Ministarstva mora, prometa i
infrastrukture koje je financijski podržalo ovaj projekt,
istaknuo je Longin.

ZADARSKA žUPANIJA

ZADAR - Župan Zadarske
županije Božidar Longin u
pratnji suradnika posjetio je
grad Pag gdje je obišao završene projekte u koje je investirano više od 10 milijuna kuna.
Longin je u pratnji županijskih
pročelnika Bernarda Marune, Daniela Segarića, Krešimira Laštre i Katarine Miletić
te čelnih ljudi Doma zdravlja
Zadarske županije i Županijske lučke uprave obišao projekte energetske obnove škole,
opremanja ambulante i uređenja lučice Katine koji su financirani iz proračuna Zadarske
županije te nacionalnih i EU
sredstava.

U Domu zdravlja župan je obišao ambulante koje su opremljene u sklopu projekta
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SURADNJA S HRVATSKOM GOSPODARSKOM KOMOROM ŽK ZADAR I OBRTNIČKOM KOMOROM ZADARSKE ŽUPANIJE

Zadarska županija dijel
mikro poduzetnicima i
Tako je Zadarska županija prošle godine u sklopu aktivnosti potpore malom poduzetništvu
svake godine dodjeljuje potpore malim poduzetnicima, a sve u cilju razvoja i jačanja
konkurentnosti malog gospodarstva isplatila potporu u ukupnom iznosu od 400.000,00 kuna
na račune 82 prijavitelja koji su ispunili tražene uvjete Javnog poziva za male poduzetnike
U potpomognuta područja Zadarske
županije spadaju područja sljedećih
jedinica lokalne samouprave: Grad
Benkovac, Grad Obrovac, Općina
Galovac, Općina Gračac, Općina
Lišane Ostrovičke, Općina Polača
i Općina Stankovci. U brdskoplaninska područja Zadarske
županije spadaju područja sljedećih
jedinica lokalne samouprave:
Općina Gračac, Općina Jasenice i
Općina Starigrad

ZVONKO KUCELIN

Potpore su namijenjene
razvitku otoka

Kvalitetniji pristup
gospodarstvenicima
i obrtnicima
Suradnja s Hrvatskom gospodarskom komorom ŽK Zadar i
Obrtničkom komorom Zadarske županije omogućuje nam
kvalitetniji pristup prema gospodarstvenicima i obrtnicima
u stvaranju pozitivnog poslovnog okruženja, mjera i potpora

Od strane Županije postoji vizija
malog i srednjeg gospodarstva
koje treba biti konkurentno i
ravnomjerno razvijeno, a koje
se temelji na rastućem broju
uspješnih poslovnih subjekata,
kontinuiranom povećanju
izvoza i povećanom broju
zaposlenih. Zadarska županija
će i dalje pronalaziti mogućnosti
olakšanom pristupu financijskim
instrumentima i raditi na što
većoj promociji poduzetništva
kako bi poslovno okruženje bilo što
pozitivnije, ne samo za postojeće
poduzetnike, nego i za nove
poduzetnike

Pravo na potporu ima podnositelj
zahtjeva za troškove nastale od
lipnja 2018. godine.
Pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše 10.000,00 kuna.
Tekst Javnog poziva sa svim potrebnim obrascima objavljen je na
mrežnoj stranici Zadarske županije: www.zadarska-zupanija.hr pod
poveznicom Natječaji/Potpore i priznanja/Aktivni natječaji.
Zahtjev se predaje neposredno u pisarnicu Županije ili slati poštom,
preporučenom pošiljkom, na sljedeću adresu:
Zadarska županija
Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU
fondove
23000 Zadar, Božidara Petranovića 8
uz naznaku: »Javni poziv za dodjelu potpora mikro poduzetnicima i
obrtnicima s potpomognutih područja, brdsko-planinskih područja
i otoka na području Zadarske županije za 2019. godinu«
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Zadarske županije.

gospodarstvu i obrtništvu. Zadarska županija izdvaja značajna financijska sredstva za
promociju gospodarstva i obrtništva na sajmovima u zemlji i
inozemstvu, tradicijske obrte,
edukaciju poduzetnika te izradu
promotivnih materijala.
Sve to upućuje da od strane
Županije postoji vizija malog
i srednjeg gospodarstva koje
treba biti konkurentno i ravnomjerno razvijeno, a koje
se temelji na rastućem broju
uspješnih poslovnih subjekata,
kontinuiranom povećanju izvoza i povećanom broju zaposlenih. Zadarska županija će i dalje
pronalaziti mogućnosti olakšanom pristupu financijskim
instrumentima i raditi na što
većoj promociji poduzetništva

za stručno osposobljavanje
zaposlenika za 2019. godinu.
Korisnici potpora mogu
biti samo mikro poduzetnici i obrtnici sa sjedištem na
potpomognutim područjima, brdsko-planinskim područjima ili otocima na području Zadarske županije.

duzetnicima i obrtnicima s
potpomognutih područja,
brdsko-planinskih područja i
otoka na području Zadarske
županije za 2019. godinu.
Programom za dodjelu
potpora mikro poduzetnicima i obrtnicima s potpomognutih područja, brdsko-planinskih područja i
otoka na području Zadarske županije za 2019. godinu utvrđuje se postupak
dodjele namjenskih, nepovratnih novčanih sredstava
iz proračuna Zadarske županije za dodjelu potpora:
tradicijskim i umjetničkim
obrtima, poduzetništvu mladih i žena, za početak rada
poduzetnika te za sufinanciranje troškova poduzetnika

U potpomognuta područja
Zadarske županije spadaju
područja sljedećih jedinica
lokalne samouprave: Grad
Benkovac, Grad Obrovac,
Općina Galovac, Općina Gračac, Općina Lišane Ostrovičke, Općina Polača i Općina Stankovci.
U brdsko-planinska područja Zadarske županije
spadaju područja sljedećih
jedinica lokalne samouprave: Općina Gračac, Općina
Jasenice i Općina Starigrad.
U otoke Zadarske županije spadaju svi otoci na
području Zadarske županije bez obzira na to na području koje jedinice lokalne samouprave se nalaze.
Korisnici potpora, osim

Podupiru se
tradicionalni obrti

IVAN JAMICIC

ZADAR - U gospodarstvu i
obrtništvu Zadarske županije
vidljivi su pozitivni pomaci u
određenim poslovnim pokazateljima kao što je kontinuirani
rast izvoza i suficit vanjskotrgovinske razmjene te udjela
prihoda ostvarenih na stranim
tržištima.
U našoj Županiji trudimo se
stvarati pozitivnu poduzetničku
klimu u cilju privlačenja novih
investicija u industriji i uslužnim djelatnostima.

dodjelu potpora mikro poduzetnicima i obrtnicima s
potpomognutih područja,
brdsko-planinskih područja
i otoka na području Zadarske
županije za 2019. godinu te
je dana 3. srpnja 2019. godine objavila Javni poziv za
dodjelu potpora mikro po-

kako bi poslovno okruženje bilo
što pozitivnije, ne samo za postojeće poduzetnike, nego i za
nove poduzetnike.
Tako je Zadarska županija
prošle godine u sklopu aktivnosti potpore malom poduzetništvu svake godine dodjeljuje potpore malim poduzetnicima, a
sve u cilju razvoja i jačanja konkurentnosti malog gospodarstva
isplatila potporu u ukupnom
iznosu od 400.000,00 kuna na
račune 82 prijavitelja koji su
ispunili tražene uvjete Javnog
poziva za male poduzetnike.
Potpore za
potpomognuta
područja
Ove godine, Zadarska županija provodi Program za
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REZULTATI ISTRAŽIVANJA KOJE VEĆ PET GODINA
PROVODI INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE

li potpore
obrtnicima

Zadarskoj
županiji opet
petica za
transparentnost

poduzetnika početnika,
moraju također zadovoljiti i barem dva od sljedeća tri pokazatelja utvrđena
na dan 31. prosinca 2017.
godine: aktiva im može biti
do 2,6 milijuna kuna, pri-

Zadarska
županija zaposleni na
dan 31. svibnja
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.

-

49.483
50.378
51.992
53.819
56.458
59.098

financiranje nabave novih
strojeva i opreme, edukacija vlasnika ili zaposlenika,
sudjelovanje na sajmovima,
izrada web stranice, izrada
promotivnog materijala te
nabava informatičke opreme.
Korisnici potpore mogu
biti mikro poduzetnici te
obrtnici i to:, d.o.o., j.d.o.o.
i zadruge, upisani u odgovarajuće registre, čije je sjedište
na potpomognutim područjima, brdsko-planinskim područjima i otocima Zadarske
županije i koji obavljaju djelatnost na području Zadarske županije, a koji imaju
najmanje jednog, a najviše
10 (deset) zaposlenih i koji
obavljaju djelatnost tijekom
cijele godine.
Korisnici potpore ne mogu
biti poduzetnici koji obavljaju poljoprivrednu (osim
prerađivačke industrije) ili
ugostiteljsku djelatnost.
Cilj ovog Javnog poziva

sobljavanje odobravaju se za
sljedeće namjene: majstorski
ispit ili ispit za stručno osposobljavanje čije polaganje je
propisano zakonom, usavršavanje u zanimanju, dopunska poduzetnička izobrazba
(seminari, tečajevi i sl.) te
informatičko obrazovanje.
Potpore poduzetništvu
mladih i žena odobravaju se za sljedeće namjene:
poboljšanje uvjeta rada,

je pomoć, podrška i poticaj mikro poduzetnicima i
obrtnicima s potpomognutih područja, brdsko-planinskih područja i otoka na
području Zadarske županije stvaranjem i proširenjem
kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti
i usvajanjem novih rješenja
i tehnologija.

ZADAR - Zadarska županija ponovno je na samome vrhu transparentnosti
županijskih uprava, prema
broju ključnih proračunskih
dokumenata objavljenih na
svojim službenim internet
stranicama. Rezultati su to
istraživanja koje već pet godina provodi Institut za javne financije.
Na službenim mrežnim
stranicama Zadarska županija je već petu godinu
zaredom objavila najveći
broj dokumenata odnosno
svih pet promatranih dokumenata koji su obuhvaćali:
prijedlog proračuna, izglasani proračun, polugodišnji
i godišnji izvještaj o izvršenju te proračunski vodič za
građane.
Proračunska transparentnost podrazumijeva uvid
u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu.

Građanima omogućuje da
se angažiraju i utječu na efikasnost prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava,
na odgovornost Vlade i vlasti
lokalnih jedinica, te ujedno
na smanjenje mogućnosti
korupcije.
Župan Božidar Longin
izrazio je zadovoljstvo rezultatima istraživanja koji
su pokazali Zadarsku županiju kao primjer jedinice
područne samouprave koja transparentno objavljuje
svoj proračun i ostale akte.
- Naš projekt »Otvoreni
proračun«, kojeg smo pokrenuli zajedno s ostalim
županijama, doprinos je
ovoj transparentnosti, jer
javnost mora imati potpuni
i pravovremeni uvid u trošenje javnog novca. Društveno odgovorno poslovanje
temelj je razvoja zajednice
u kojoj radimo i obveza prema svim građanima, rekao

je župan Božidar Longin.
Projekt »Otvoreni proračun« ima dva osnovna cilja.
Jedan od ciljeva je da sve županije putem jednostavne
aplikacije, na potpuno unificiran način otvore i vizualiziraju županijske proračune po svim klasifikacijama.
Drugi je cilj omogućiti županijskoj upravi usporedbu
lokalnih i regionalnih proračuna na svim razinama,
kao i gospodarskih pokazatelja, te tako pokrenuti kompetitivnost i podići
produktivnost i efikasnost
rada županijskih uprava.
Prema izvještaju Instituta
za javne financije županije,
gradovi i općine poboljšale
su proračunsku transparentnost u odnosu prema
godini prije, ali prema prosječnoj transparentnosti jedinica lokalne samouprave naša je županija na 17.
mjestu.

hodi im mogu biti do 5,2
milijuna kuna, te im prosječan broj radnika tijekom
poslovne godine može biti do 10.
Osigurano ukupno
200.000 kuna
U Proračunu Zadarske županije za 2019. godinu kao
potpora malom poduzetništvu osigurano je ukupno
200.000,00 kuna.

ZAD žUP

STEP RI

Povećanje zaposlenih osoba na području Zadarske
županije u proteklih pet
godina je 9.615 osoba.

Potpore za početak rada
odobravaju se za sljedeće namjene: refundaciju troškova
otvaranja obrta ili trgovačkog
društva, uređenje poslovnog
prostora, nabavu opreme za
osnovnu djelatnost, nabavu
repromaterijala, izradu web
stranice, izradu promotivnog
materijala te nabavu informatičke opreme.
Potpore tradicijskim i
umjetničkim obrtima odobravaju se za sljedeće namjene: poboljšanje uvjeta rada u
radionici/poslovnom prostoru, financiranje troškova nabave novih strojeva, opreme
i alata, edukacija vlasnika i/
ili zaposlenika (majstorski
ispit, stručno usavršavanje
i dr.), troškovi sudjelovanja
na sajmovima i izložbama,
izrada promidžbenog materijala, stjecanje uvjerenja
o statusu tradicijskog/ umjetničkog obrta.
Potpore za stručno ospo-

ZVONKO KUCELIN

STEP RI

Proračunska transparentnost podrazumijeva uvid u
potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije
o proračunu. Građanima omogućuje da se angažiraju i
utječu na efikasnost prikupljanja i trošenja proračunskih
sredstava, na odgovornost Vlade i vlasti lokalnih jedinica,
te ujedno na smanjenje mogućnosti korupcije

Proračun je vidljiv na webu
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ZADARSKA ŽUPANIJA OBJAVILA JAVNI POZIV ZA POMOĆNIKE U NASTAVI

PEXELS.COM

Projekt koristan, a
korisnici zadovoljni

78 pomoćnika u nastavi
Tijekom školske godine 2018./2019. Zadarska županija je
financirala ukupno 78 pomoćnika u nastavi, za 77 učenika.
Pomoćnici su financirani na dva načina. Prvi je projekt ukupne vrijednosti preko 12 milijuna kuna, od čega je 8 milijuna
kuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda,
a odnosi se na četverogodišnje razdoblje od školske godine
2017./18 do 2020./21. Ostatak sredstava osigurava županija svake godine iz izvornih proračunskih prihoda. U ovom
projektu tijekom prošle školske godine bilo je obuhvaćeno
ukupno 77 učenika s teškoćama, te 78 pomoćnika u nastavi.
Drugi program financirao se u potpunosti iz županijskog
proračuna u iznosu od 1.662.552,92 kuna. Njime je u prošloj školskoj godini bilo obuhvaćeno 35 učenika s teškoćama,
te 32 pomoćnika u nastavi.
Pomoćnici u nastavi rade u slijedećim osnovnim školama:
OŠ Neviđane, OŠ Gračac, OŠ Petar Lorini Sali, OŠ Biograd,
OŠ Vladimira Nazora Škabrnja, OŠ Sv. Filip i Jakov, OŠ
Braće Ribar Posedarje, OŠ Pakoštane, OŠ Jurja Barakovića Ražanac, OŠ Braće Radić Pridraga, OŠ Petra Zoranića
Stankovci, OŠ Franka Lisice Polača, OŠ Stjepana Radića
Bibinje, OŠ Petra Zoranića Jasenice, OŠ Valentina Klarina
Preko, OŠ Benkovac, OŠ Privlaka, OŠ Petra Zoranića Nin,
OŠ Jurja Dalmatinca Pag, OŠ Obrovac, OŠ Sukošan, OŠ Poličnik, te OŠ Straigrad, te u ovim srednjim školama: Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola, Strukovna škola Vice
Vlatkovića, Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola
Stanka Ožanića, Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola,
Srednja škola Obrovac, Prirodoslovno-grafička škola, Škola
primijenjene umjetnosti i dizajna te Medicinska škola Ante
Kuzmanića u Zadru. Pomoćnici u nastavi sa školama sklapaju ugovor o radu na određeno vrijeme, tj. do zadnjeg dana
školske godine prema kalendaru škole

Na javni poziv prijaviti se mogu svi zainteresirani koji
udovoljavaju uvjetima; imaju najmanje četverogodišnje
srednjoškolsko obrazovanje, protiv osobe nije pokrenut
kazneni postupak i ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi
član uže obitelji učenika kojem se pruža potpora. Prednost
u pravilu ostvaruju kandidati koji imaju iskustvo u radu s
djecom s teškoćama, s iskustvom u volontiranju te imaju
završenu najmanje 20-satnu edukaciju
stranicama škola partnera u
projektu kojima je Zadarska
županija osnivač.
Podsjetimo, Zadarskoj županiji su za projekt »Inkluzija
korak bliže društvu bez prepreka« odobrena bespovratna
sredstva iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od osam
milijuna kuna kroz četverogodišnje razdoblje. Ukupan
proračun projekta iznosi oko
12,7 milijuna kuna, od čega
Zadarska županija zapošljavanje pomoćnika u nastavi sufinancira sa 4,7 milijuna kuna.
Javni poziv raspisuje se u
sklopu Otvorenog poziva na
dostavu projektnih prijedloga
»Osiguravanje pomoćnika u
nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s
teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim
odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III« Ministarstva
znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske koji se provodi
u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Europskog
socijalnog fonda, Prioritetne
osi 3., Investicijskog prioriteta 10.3., Specifičnog cilja
10.3.1. »Unapređenje pristupa
kvalitetnom obrazovanju na
pred-tercijarnim razinama za
učenike iz skupina u nepovoljnom položaju« i Pravilnika o pomoćnicima u nastavi
i stručnim komunikacijskim
posrednicima (»Narodne novine« broj 102/2018).

Uvjeti za ostvarivanje prava
na pomoćnika

VEDRAN KARUZA, NOVI LIST, CROPIX

ZADAR - Zadarska županija na službenoj mrežnoj stranici objavila je Javni poziv za
obavljanje poslova pomoćnika
u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u osnovnim i
srednjim školama kojima je
Zadarska županija osnivač,
za školsku godinu 2019/2020.
Na javni poziv prijaviti se
mogu svi zainteresirani koji
udovoljavaju uvjetima; imaju najmanje četverogodišnje
srednjoškolsko obrazovanje,
protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak i ne smije biti
roditelj/skrbnik niti drugi član
uže obitelji učenika kojem se
pruža potpora. Prednost u
pravilu ostvaruju kandidati
koji imaju iskustvo u radu s
djecom s teškoćama, s iskustvom u volontiranju te imaju
završenu najmanje 20-satnu
edukaciju.
- Pomoćnici u nastavi financiraju se iz Županijskog
proračuna i sredstvima Europskog socijalnog fonda. Rad
s pomoćnicima u nastavi proteklih se godina pokazao vrlo
korisnim, a korisnici su bili
zadovoljni, kazao je resorni
pročelnik Ivan Šimunić i pozvao sve zainteresirane da u
što skorijem roku podnesu
svoju prijavu.
Detalji i dodatne informacije navedeni su u Javnom
pozivu koji je dostupan na
službenoj stranici Zadarske županije te na mrežnim

Za projekt »Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka«
odobreno je osam milijuna kuna kroz četverogodišnje
razdoblje

Pravo na pomoćnika ostvaruju učenici koji imaju rješenje
o primjerenom programu obrazovanja. Ovo rješenje donosi
Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, na zahtjev škole. Informaciju o potrebi uključivanja pomoćnika u nastavi
za pojedinog učenika utvrđuje Stručno povjerenstvo Ureda
državne uprave i dostavlja osnivaču škole. Osnivač škole sve
prosljeđuje Ministarstvu znanosti i obrazovanja koje mora ili
dati prethodnu suglasnost ili odbiti prethodnu suglasnost za
uključivanjem pomoćnika u nastavi za pojedinog učenika.
Sve ovo uređeno je Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi, a
osnivač je dužan osigurati sredstva za pomoćnike.
Iskustvo je pokazalo da pomoćnici u nastavi uvelike pomažu učenicima s teškoćama i bit će potrebno ove projekte
nastaviti i slijedećih godina. Rad pomoćnika je zahtjevan jer
se oni često susreću s teškim obiteljskim okolnostima iz kojih
dolaze učenici s teškoćama. Pomoćnici su još jedna karika
u sustavu odgoja i obrazovanja učenika kojima je pomoć potrebnija nego većini ostalih učenika koja nemaju rješenje o
primjerenom programu obrazovanja. Razvoj sustava i statusa
pomoćnika vidljiv je iz godine u godinu i te pozitivne promjene pokazuju brigu čitavog društva za učenike s teškoćama.
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KLJUČNI PROJEKTI ZA OTOČANE:
Izgradit će se ukrcajno-iskrcajni
prostor i ukrcajno čekalište

Zadarska županija

Ukupna vrijednost izgradnje luke u
Tkonu je veća od 40 milijuna kuna

Longin u obilasku izgradnje
trajektne luke u Tkonu i
ribarske luke u Kalima
Osiguranim sredstvima izgradit će se ukrcajno-iskrcajni prostor i
ukrcajno čekalište, plato pristaništa koji omogućuje ukrcaj i iskrcaj
vozila, podmorski propust za cirkulaciju mora između vanjskog i
unutarnjeg akvatorija te plato ukrcajnog čekališta i parkirališta

TKON - Župan Božidar
Longin u pratnji suradnika
te načelnika općina Tkon i
Pašman Gorana Mušćeta i
Krešimira Ćosića obišao je
radove na trajektnoj luci u
Tkonu.
Županijska lučka uprava
Zadar tamo provodi svoj najveći projekt - izgradnju trajektne luke Tkon, čija je ukupna
vrijednost veća od 40 milijuna
kuna. Samo treća faza izgradnje koja je u tijeku, vrijedna
je 30-ak milijuna kuna, a riječ je o prvom projektu lučke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koji se financira
iz europskih fondova putem
Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Radovi traju 29 mjeseci
Osiguranim sredstvima izgradit će se ukrcajno-iskrcajni

prostor i ukrcajno čekalište,
plato pristaništa koji omogućuje ukrcaj i iskrcaj vozila,
podmorski propust za cirkulaciju mora između vanjskog i unutarnjeg akvatorija
te plato ukrcajnog čekališta
i parkirališta.
- Radovi su počeli u ožujku ove godine, a trebali bi
trajati 29 mjeseci s uključenim ljetnim stankama. Nova
trajektna luka bi po završetku trebala donijeti značajan
iskorak u kvaliteti prijevoza
za sve stanovnike i goste otoka Pašmana, kaže Longin.
Župan Longin je u pratnji
načelnika Općine Kali Marka Kolege razgledao i radove
na izgradnji ribarske luke u
Veloj Lamjani.
- Zadarska županija ponosno nosi naziv najribarskije
hrvatske županije, jer smo

uvjerljivo vodeći na Jadranu u ribarstvu i marikulturi. No, uvijek trebamo gledati u budućnost pa smo
s ciljem dodatnog poboljšanja uvjeta za naše ribare
krenuli s gradnjom ribarske
infrastrukture, istaknuo je
župan Longin.
Uz pomoć sredstava Ministarstva poljoprivrede Uprave za ribarstvo, u okviru
mjere ‘Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa’ modernizirat će se
i dograditi ribarske luke Vela
Lamjana i Gaženica. Radovi na ribarskoj luci u Kalima već su krenuli, a uskoro
bi trebali krenuti i radovi u
Gaženici. Projekte provodi
Lučka uprava Zadar.
- Obje će luke nakon provedenih građevinskih radova
pružati daleko kvalitetnije

usluge ribarima u odnosu
na sadašnju situaciju. Time
na konkretnim primjerima
podržavamo daljnji razvoj
ribarstva koje ima dugu tradiciju u području Zadarske županije, a posebno je
važno našim otočanima,

Uz pomoć sredstava
Ministarstva poljoprivrede Uprave za ribarstvo, u okviru
mjere ‘Ribarske luke, iskrcajna
mjesta, burze riba i zakloništa’
modernizirat će se i dograditi
ribarske luke Vela Lamjana i
Gaženica. Radovi na ribarskoj
luci u Kalima već su krenuli,
a uskoro bi trebali krenuti i
radovi u Gaženici. Projekte
provodi Lučka uprava Zadar

naglašava Longin.
Daljni razvoj ribarstva
Ukupna ugovorena vrijednost građevinskih radova na
Luci Lamjana je 29,6 milijuna kuna s PDV-om, a radovi
će trajati 18 mjeseci. Radovi
na ribarskoj luci Gaženica
trebali bi početi krajem ljeta i
trajati oko godinu dana. Procijenjena vrijednost radova s
PDV-om je 24 milijuna kuna.
Dobivena su sredstva bespovratna u 100-postotnom
iznosu, od čega su 75 posto
sredstva iz EU, a ostatak od
25 posto osigurava RH.
- Paralelno s ova dva kapitalna projekta projektira se
nova ribarska i trajektna luka
u Biogradu na moru. Na ovaj
način kroz par godina, uz par
manjih iskrcajnih mjesta, trebali bismo imati riješenu kompletnu infrastrukturu za naš
ribarski sektor, kaže Longin.
Podsjetimo, radove na trajektnoj luci u Tkonu i ribarskoj
luci u Kalima u ožujku ove godine je otvorio predsjednik
Vlade RH Andrej Plenković.

Radovi na ribarskoj luci u
Kalima već su krenuli
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24. BICIKLISTIČKI MARATON I MOTO DEFILE OD ZADRA DO KNINA

FILIP BRALA

Od Branimira do Zvonimira
putem vjetra, putem Oluje

Zajednička fotografija za uspomenu

ZADAR/KNIN - U ponedjeljak 5. kolovoza 2019. po
24. put će se održati biciklistički maraton od Zadra do
Knina čime biciklisti iz Zadra
i Zadarske županije, te njihovi gosti već dugi niz godina
obilježavaju Dan pobjede
i domovinske zahvalnosti.
Okupljanje pred polazak
će kao i prošlih godina biti
u 6 sati ujutro ispred prostorija BK Zadar u ŠRC Franko
Lisica na adresi Put Stanova 3. Službeni start bit će u
6.15 sati.

obaveza nošenja biciklističke kacige za sve sudionike.
- Prijave za biciklijadu biti će otvorene deset dana od
srijede 24. srpnja do petka
2. kolovoza 2019. u dućanu
»Bianchi« na adresi Branimirova obala u zgradi Lipotice. U prijavi je uz potpis
potrebno navesti ime i prezime, godinu rođenja i broj
mobitela. Prijaviti se možete
i na broj mobitela tajnika BK
Zadar 098/1771-801. Kotizacija nema. Sve bicikliste molimo da na biciklama imaju
boce sa vodom, te bar jednu
rezervnu zračnicu. Ruksaci
će se moći odložiti u prateća vozila, obavještavaju iz

BK Zadar.
Minimalni zahtijevani prosjek vožnje bit će 23
km/h, stoga sve bicikliste
koji namjeravaju sudjelovati u ovogodišnjoj vožnji
mole da bicikle opreme sa
što užim gumama i dovedu
u tehnički ispravno stanje
kako bi predviđenih 100km
do Knina prošlo što brže i
sigurnije.
Dugogodišnja
tradicija
Pored biciklista organzira
se i tradicionalni moto defile motokluba Beštije Zadar
nazvan »Od Branimira do
Zvonimira«.

- Mi u Knin idemo od samih početaka obilježavanja
Dana pobjede, u početku
smo išli s moto klubom veterana Domovinskog rata,
a posljednjih nekoliko godina idemo u suradnji sa
Zadarskom županijom. Mi
krećemo u 10 sati s Branimirove obale kod mosta, te bi
se oko 12 sati trebali sastati s biciklistima na ulazu u
Knin, tako da bismo svi zajedno ušli u Knin, rekao nam
je Alen Vimer, predsjednik
moto kluba Beštije. Dodao
je kako obično bude 50-ak
članova kluba, te je pozvao
sve zinteresirane da se jave
i pridruže.

Alen Vimer predsjednik MK Beštije

Moto defile od Branimira do Zvonimira u povodu Dana pobjede

BK ZADAR

Beštije sudjeluju u brojnim humanitarnim akcijama

VEDRAN SITNICA

ZVONKO KUCELIN

Nekoliko stanki
Predviđene stanke tijekom
vožnje biti će u Zemuniku

(10 min), Benkovcu (30 min),
kod izvora Kožlovac (10 min),
na Bribirskim Mostinama
(20 min) i u Kistanjama (30
min). Biciklijadu će pratiti
sanitetsko vozilo, prateća
klupska vozila, kao i djelatnici PU Zadarske i PU Šibensko-Kninske. Dolazak u
Knin predviđen je oko 12.30
sati, a povratak autobusom
»Liburnije« u Zadar u 15 sati. Bicikle će biti kao i prošlih godina transportirane
nazad kamionom, a ukrcaj
za povratak biti će na parkiralištu Lidla u Kninu od
14:45 do 15 sati. Dodali su
kako od ove godine uvode
i jedno novo pravilo, a to je

SINIšA KLARICA

Prijave za biciklijadu biti će otvorene deset dana od srijede 24. srpnja do petka 2. kolovoza
2019. u dućanu »Bianchi« na adresi Branimirova obala 2 sata (zgrada Lipotica). U prijavi je uz
potpis potrebno navesti ime i prezime, godinu rođenja i broj mobitela. Prijaviti se možete i na
broj mobitela tajnika Bk Zadar 098 1771 801. Kotizacija nema

Sudjeluje i stotinjak biciklista

