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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne  

novine“ broj  33/01, 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12. i 

19/13.-  pročišćeni tekst) i članka 27. Statuta Općine Podravske Sesvete („Službeni glasnik Koprivničko-

križevačke županije broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete, na 13. sjednici održanoj 19. 

ožujka 2015. godine, donijelo je 

O D L U K U 
o izradi Razvojne strategije Općine  

Podravske Sesvete za razdoblje 2015.-2020. godine 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete započinje s izradom  Razvojne strategije Općine  

Podravske Sesvete za razdoblje 2015.-2020. godine, u daljnjem tekstu: Strategija) kao temeljnog 

planskog dokumenta. 

Članak 2. 

Razvojnom strategijom Općine Podravske Sesvete za razdoblje 2015.-2020. godine, utvrdit 

će se razvojni ciljevi usmjereni prema društvom i gospodarskom razvoju Općine Podravske Sesvete 

(u daljnjem tekstu: Općina). 

 Ciljevi koji se trebaju ostvariti Strategijom su prije svega: 

 - utvrđivanje lokalnih potreba te povezivanje s regionalnim i državnim prioritetima, te 

Europskom strategijom za pametan, održiv i uključiv rast, čime će se pružiti osnova za strateško 

planiranje i izradu razvojnih programa svih partnera u kojima su zastupljene interesne skupine, 

 - stvaranje uvjeta za osiguranje potpora u svim društvenim i gospodarskim područjima, a u 

cilju povećanja i optimalnog korištenja njihovog razvojnog potencijala, 

 - stvaranje podloga za pripremu i apliciranje projekata prema europskim i drugim 

fondovima, 

 - stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na 

lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, s partnerima iz drugih jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,  

 - stvaranje uvjeta za razvoj sustava energetske učinkovitosti i održivo gospodarenje 

prirodnim resursima te zaštitu okoliša, 

 - ostala pitanja vezana za svekoliki napredak Općine. 

 

Članak 3. 

 Za izradu Prijedloga Strategije zadužuje se općinski načelnik Općine Podravske Sesvete (u 

daljnjem tekstu: općinski načelnik). 

 Ovlašćuje se općinski načelnik za osnivanje i imenovanje članova savjetodavnih i/ili radnih 

tijela zaduženih za pripremu i izradu dokumenata u skladu s ovom Odlukom. 

 

Članak 4. 

 Ovlašćuje se općinski načelnik da može u ime Općine sklapati pojedinačne ugovore sa 

stručnim izrađivačima Strategije u skladu sa člankom 5. i 11. Pravilnika o provedbi postupaka 

nabave bagatelne vrijednosti za potrebe Općine Podravske Sesvete, KLASA: 406-09/14-01/15, 

URBROJ: 2137/24-14-1, od 23. siječnja 2014. godine i poduzimati druge pravne radnje u svrhu 

izrade Nacrta Strategije.   

 Osniva se Odbor za ocjenu pisanih ponuda i izbor najpovoljnije ponude za sklapanje 

ugovora za izradu Nacrta Strategije.  

 Odbor bira Općinsko vijeće, a sastoji se od predsjednika i dva člana. 

 Nakon izbora ponuđača najpovoljnije ponude iz stavka 2. ovoga članaka, Odbor dostavlja 

obvezujući prijedlog općinskom načelniku za sklapanje ugovora o izradi Nacrta Strategije. 
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Članak 5. 

 Ovlašćuje se općinski načelnik da utvrdi Nacrt Strategije za javnu raspravu, a po njenom 

dovršetku i Konačni prijedlog Strategije koji će uputiti Općinskom vijeću na donošenje. 

 

Članak 6. 

 Sredstva za izradu Strategije osigurat će se u Proračunu Općine za 2015. godinu. 

 

Članak 7. 

  

 Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o izradi Strategije razvoja 

Općine Podravske Sesvete, za razdoblje 2015 -2020. godine („Službeni glasnik Koprivničko-

križevačke županije“ broj 18/14). 

 

Članak 8. 

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Koprivničko- 

križevačke županije“. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE PODRAVSKE SESVETE 

 

 

 

KLASA: 302-02/15-01/03 

URBROJ:  2137/24-15-2 

Podravske Sesvete, 19. ožujka 2015. 

 

PREDSJEDNIK: 

Branko Rođak 

 

 


