Temeljem članka 36. Statuta Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra”, broj
9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Zadra,
donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o provedbi Pravilnika o načinu dodjele potpora za
promicanje “Hrvatskog otočnog proizvoda” s područja zadarskih otoka
za 2016.g., koje je u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 311-02/16-01/01
URBROJ: 2198/01-2-17-6
Zadar,

GRADONAČELNIK
Božidar Kalmeta, dipl. ing.

IZVJEŠĆE
o provedbi Pravilnika o načinu dodjele potpora za promicanje „Hrvatskog otočnog proizvoda“
s područja zadarskih otoka za 2016.g.

Pravilnik o načinu dodjele potpora za promicanje „Hrvatskog otočnog proizvoda“ s područja zadarskih
otoka za 2016.g. donesen je 14. travnja 2016.g. sa svrhom poticanja razvoja otočne proizvodnje i
jačanja konkurentnosti otočnih proizvoda na tržištu.
Sredstva potpore za promicanje „Hrvatskog otočnog proizvoda“ osigurana su u iznosu od 30.000,00
kuna od čega je realizirano 1.460,00 kuna.
Sredstva potpore dodjeljivala su se kao bespovratna sredstva za aktivnosti:
· Ishođenja oznake HOP
· sudjelovanje otočnih proizvođača nositelja oznake HOP na sajmovima i manifestacijama u
zemlji i inozemstvu
Za sufinanciranje aktivnosti „Ishođenja oznake HOP“ zaprimljen je 1 zahtjev te je izdano rješenje za
isplatu OPG-u Filip Simičić u iznosu od 750,00 kuna.
Za sufinanciranje aktivnosti „Sudjelovanje nositelja oznake HOP na sajmovima i manifestacijama“
zaprimljen je 1 zahtjev te je izdano rješenje za isplatu OPG-u Mariji Kuljerić u iznosu od 710,00 kune.
Napominjemo da se oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ u 2016. g. dodijelila sljedećim otočnim
proizvođačima sa sjedištem na otocima koji su u administrativnom sastavu Grada Zadra:
1. OPG-u Filip Simičić iz Male Rave za proizvode:
- Hidrolate od mirte, lavande i ružmarina
2. ARANEA d.o.o. iz Silbe za proizvod:
- Svježa tjestenina (bez dodataka od špinata, rajčice i crna)
- Njoki (čičoka / špinat / rajčica / crna / gljive)
3. MIŠIĆ SILBA d.o.o. za proizvod:
- Keramički proizvodi za kućnu uporabu i ukras (držač soli / zdjelica)
4. HEDA VIDOVIĆ ŠEHOVIĆ za proizvod
- Prirodna krema od smilja s otoka Iža

