PRIJEDLOG
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine"
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 31.
Statuta Općine Orebić (Službeni glasnik Općine Orebić br. 02/13) Općinsko vijeće Općine Orebić
na svojoj _____ sjednici održanoj dana ___ rujna 2017.g. donijelo je
ODLUKU
o pokretanju postupka izrade strategije razvoja
Općine Orebić do 2020. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Orebić daje suglasnost za izradu temeljnog planskog
dokumenta – Strategije razvoja Općine Orebić za vremenski period do 2020. godine.

Članak 2.
Strategija razvoja Općine Orebić do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Strategija) utvrdit će razvojne
ciljeve usmjerene prema društveno – gospodarskom razvoja Općine Orebić.
Ciljevi koji se trebaju ostvariti ovom Strategijom temelje se dugoročno na održivom razvoju i
očuvanju resursa, uspješnom gospodarstvu, razvoju turizma i visokom kvalitetom usluga za
stanovništvo su prije svega:
– utvrđivanje lokalnih potreba te povezivanje s regionalnim, državnim prioritetima te
Europskom strategijom za pametan, održiv i uspješan rast a što će pružiti osnovu za
strateško planiranje i izradu razvojnih programa svih partnera u kojima su zastupljene
interesne skupine,
– stvaranje uvjeta za osiguranje potpora u svim društveno gospodarskim područjima, a sve u
cilju povećanja i optimalnog korištenja njihovog razvojnoj potencijala,
– stvarane podloge za pripremu i apliciranje projekata prema EU i drugim fondovima,
– stvarane 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 iz Hrvatske i inozemstva,
– stvaranje uvjeta za razvoj sustava energetske učinkovitosti i održivo gospodarenje prirodnim
resursima te zaštitu okoliša.
Članak 3.
Sukladno članku 2. ove Odluke sedam je strateški razvojnih projekata Općine Orebić:
1. jačati i razvijati ljudske resurse
2. poraditi na identitetu Općine
3. sustavno izrađivati, provoditi i pratiti prostorne planove
4. razvijati gospodarstvo i eko turizam
5. valorizirati turističke i kulturne resurse i atrakcije te ih uključiti maksimalno u funkciju
turističkog i ukupnog razvoja
6. stvarati preduvjete te poticati realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata
7. izgraditi općinu visoke društvene odgovornosti i socijalne osjetljivosti.
Članak 4.

Ovlašćuje se Načelnik Općine Orebić za osnivanje i imenovanje članova savjetodavnih i/ili radnih
tijela zaduženih za pripremu i za izradu dokumenata u skladu s ovom Odlukom.
Članak 5.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Načelnik Općine Orebić.
Članak 6.
Sredstva za izradu ove Strategije osigurava Proračun Općine Orebić za 2017. godinu.
Za realizaciju predložene Odluke osigurat će se potrebna sredstva u iznosu od 80.000,00 kn s
uključenim PDV-om Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orebić za 2017.godinu.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Orebić".
Klasa: 302-01/17-01/02
Urbroj: 2138/03-02-17-01
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