
 
 

Na temelju članka 24. stavka 3. 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 od značaja za JLP(R)S (″Narodne novine“ broj 89/18) i članka 43.  Statuta 
Općine Kanfanar („ Službeni glasnik Općine Kanfanar broj 02/09 i 03/13. ) Općinski 
načelnik Općine Kanfanar donosi 
 

ODLUKU  

o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine Kanfanar 

za razdoblje 2021. - 2025. godine 

 

Članak 1. 
 

Ovom se Odlukom pokreće postupak izrade Provedbenog programa Općine 
Kanfanar za razdoblje 2021.-2025. godine (u daljnjem tekstu: Provedbeni program). 
 

Članak 2. 
 

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja kojim će se definirati 
posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva za daljnji razvoj Općine Kanfanar 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 Kanfanar, utemeljenog na održivom i 
učinkovitom korištenju raspoloživih resursa, sukladno načelu partnerstva i suradnje te 
ostalim temeljnim načelima politike regionalnog razvoja. 
 

Članak 4. 
 
 
Općinski načelnik će imenovati radno tijelo koje će sudjelovati u cijelom postupku 
izrade Provedbenog programa, a za administrativno-tehničke poslove zadužen je 
Jedinstveni upravni odjel.  
 

Članak 5. 
 
O ovoj Odluci informirat će se javnost sukladno odredbama zakona o sustavu 
strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, objavom na 
službenim stranicama Općine Kanfanar. 
 
 
 
 
 
  

 



Članak 6. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku 
Općine Kanfanar". 
 
 
 

Klasa: 302-02/21-01/1 
Ur.broj: 2171/03-01-21-1 
Kanfanar, 24.06.2021. 

                                                                                    
 

Općinski načelnik 
 

Sandro Jurman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obrazloženje 
 

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike 
Hrvatske,  Provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme 
trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat. 
Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave donosi provedbeni program najkasnije 120 
dana od dana stupanja na dužnost. Provedbeni program može se prema potrebi 
revidirati na godišnjoj razini. 
 
Strateško planiranje obuhvatit će izradu Provedbenog programa Općine Kanfanar za 
mandatno razdoblje 2021-2025.te predstavlja kratkoročni akt strateškog planiranja i 
donosi se u svrhu definiranja posebnih ciljeva za provedbu kratkoročnih akata 
strateškog planiranja, Nacionalne razvojne strategije te sektorskih i višesektorskih 
strategija. Proces strateškog planiranja trajati će tijekom 2021. godine.   
 
Općina Kanfanar želi izraditi Provedbeni program za novo mandatno razdoblje koji će 
biti temelj planiranja  lokalnih razvojnih politika i projekata, kao i sredstvo kvalitetne 
komunikacije ciljeva općinske uprave s građanima, poduzetnicima, ulagačima i 
posjetiteljima te definirati viziju razvoja Općine, kao i strateške razvojne ciljeve te 
ključne inicijative i razvojne mjere Općine u tom periodu. 
 

Obzirom na iskustva stečena prilikom izrade i provedbe postojeće Strategije razvoja 
Općine Kanfanar 2015.-2020., procjenjuje se kako se izradi Provedbenog programa 
za sljedeće mandatno razdoblje može pristupiti angažmanom stručnjaka iz 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine, ali uz neophodno uključivanje vanjskih 
ekspertnih suradnika odnosno tvrtki, te u tom smislu provesti postupak javne nabave.  
 
U organizacijskom pogledu, sukladno Zakonom utvrđenom djelokrugu rada, poslove 
administrativno-tehničke koordinacije izrade Provedbenog programa obavljati će 
Jedinstveni upravni odjel. 
 
Sredstva za izradu Provedbenog programa osigurat će se u Proračunu Općine 
Kanfanar za 2021. godinu. 
 
 


