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Na temelju članka 26. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem
Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17), članka 2. stavka 1. točke 9. Uredbe o
smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 89/18) i članka 51. Statuta

Općine Bilje («Službeni glasnik» broj: 05/13, 3/14, 2/18 i 3/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 2/21)
Općinski načelnik donosi
ODLUKU
o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine Bilje
za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine
Članak 1.
Pokreće se postupak izrade Provedbenog programa Općine Bilje za mandatno razdoblje
2021.-2025. godine (dalje u tekstu: Provedbeni program).
Članak 2.
Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja kojim će se definirati posebni
ciljevi za provedbu strateških i posebnih ciljeva za daljnji razvoj Općine Bilje u skladu s
definiranim ciljevima Nacionalne razvojne strategije RH 2020-2030.
Članak 3.
Provedbeni program razvoja bit će usmjeren na definiranje osnovnih polazišta daljnjeg
uravnoteženog razvoja Općine Bilje , utemeljenog na održivom i učinkovitom korištenju
raspoloživih resursa, sukladno načelu partnerstva i suradnje te ostalim temeljnim načelima
politike lokalnog razvoja.
Članak 4.
Općinski načelnik imenovat će radno tijelo koje će sudjelovati u postupku izrade
provedbenog programa, dok se za obavljanje administrativno-tehničkih poslova zadužuje
Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje .

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internet stranici
Općine Bilje i „Službenom glasniku“ Općine Bilje .

OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Cickaj, iur.v.r.

Uredba
9. provedbeni program jedinice lokalne samouprave je kratkoročni akt strateškog planiranja
povezan s višegodišnjim proračunom kojeg gradonačelnik, odnosno općinski načelnik, donosi
u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te
opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših
akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave

Zakon Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave
Članak 26.
(1) Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave su kratkoročni akti strateškog
planiranja koji opisuju i osiguravaju postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog
akta strateškog planiranja iz članka 25. ovoga Zakona i poveznicu s proračunom jedinice
lokalne samouprave.
(2) Provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata
izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat.
(3) Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave donosi provedbeni program iz stavka 1. ovoga
Zakona najkasnije 120 dana od dana stupanja na dužnost.
(4) Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave mogu se prema potrebi revidirati na
godišnjoj razini, sukladno smjernicama iz članka 15. stavka 2. ovoga Zakona.
(5) Jedinica lokalne samouprave izvješćuje putem lokalnog koordinatora iz članka 36. ovoga
Zakona polugodišnje i godišnje regionalnog koordinatora Koordinacijsko tijelo o provedbi
provedbenog programa iz stavka 1. ovoga članka.
Akti strateškog planiranja povezani s okvirom za gospodarsko upravljanje EU-a

