
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i 
članka 32. Statuta Općine Runovići (Službeni glasnik Općine Runovići", br.1/09 i 1/13), 
Općinsko vijeće Općine Runovići na  10. sjednici održanoj  31.03.2015. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o izradi strateškog razvojnog programa Općine Runovići 

 
Članak 1. 

 
Donosi se Odluka o izradi STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA OPĆINE 
RUNOVIĆI za razdoblje od 2015. do 2020. godine. 
 

Članak 2. 
 

STRATEŠKIM RAZVOJNIM PROGRAMOM OPĆINE Runovići utvrdit će se razvojni 
ciljevi usmjereni prema društveno-gospodarskom razvoju Općine Runovići. 
Ciljevi koji se trebaju ostvariti STRATEŠKIM RAZVOJNIM PROGRAMOM OPĆINE 
RUNOVIĆI su prije svega: 
 
 - utvrđivanje lokalnih potreba, te povezivanje s regionalnim, državnim prioritetima i 
Europskom strategijom za pametan, održiv i uključiv 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 u cilju povećanja i optimalnog korištenja razvojnog potencijala, 
 - stvaranju podloge za pripremu i apliciranje projekata prema EU 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 iz Hrvatske i inozemstva, 
 - stvaranje uvjeta za razvoj sustava energetske učinkovitosti i održivo gospodarenje 
prirodnim resursima, te zaštitu okoliša. 
 

Članak 3. 
 

Ovlašćuje se Načelnik Općine Runovići za osnivanje i imenovanje članova savjetodavnih 
i/ili radnih tijela zaduženih za pripremu i za izradu dokumenata u skladu s ovom Odlukom. 
 

Članak 4. 
 

Ovlašćuje se Načelnik Općine Runovići da utvrdi prijedlog STRATEŠKOG RAZVOJNOG 
PROGRAMA OPĆINE RUNOVIĆI za javnu raspravu, a po njegovom dovršetku i konačni 
prijedlog koji će uputiti Općinskom vijeću na donošenje. 
 

Članak 5. 
 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Načelnik Općine Runovići. 
 

Članak 6. 
 

Sredstva za izradu STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA OPĆINE RUNOVIĆI 
osigurat će se u Proračunu Općine Runovići za 2015. godinu iz sredstava potpora ruralnom 
razvoju. 
 



 
Članak 7. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u »Službenom glasniku 
Općine Runovići". 
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