
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
Novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 32. 
Statuta Općine Plitvička jezera („Županijski glasnik Ličko - Senjske županije“, broj 10/13) Općinsko 
vijeće Općine Plitvička jezera na svojoj 2. sjednici održanoj dana, 18. rujna  2017.godine, donosi  
 
 

ODLUKU 
o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Plitvička jezera 

 
Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Plitvička jezera daje suglasnost za izradu Strateškog razvojnog 
programa općine Plitvička jezera.  
 

Članak 2. 
Strategijom razvoja Općine od 2018.-2022.godine utvrdit će se razvojni ciljevi usmjereni 

prema društveno-gospodarskom razvoju Općine, te identificirati ključni razvojni projekti Općine. 

Članak 3. 
Za izradu Strategije osnovati će se Radna skupina koja će sudjelovati u izradi Strategije. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Plitvička jezera za osnivanje i imenovanje članova Radne 
skupine u skladu s ovom Odlukom.  
 

Članak 4. 
Sredstva za izradu Strategije osigurati će se apliciranjem na podmjeru 7.1. „Sastavljanje i 

ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga, te 
planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne 
vrijednost“ - provedba operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne 
samouprave“, koja će se provoditi u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 
razdoblje 2014-2020. 
 

Članak 5. 
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Plitvička jezera da sukladno zakonskim propisima 

provede postupak odabira ovlaštene osobe i potpiše Ugovor o izradi Strateškog razvojnog programa 
Općine Plitvička jezera te provede izradu strategije nakon zaprimanja pozitivne Odluke o odabiru od 
strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kao nadležnog tijela za 
provedbu javnog natječaja za podmjeru 7.1.. 
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Županijskom glasniku“ Ličko – senjske 

županije. 
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