
 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Lipovljani (“Službeni vjesnik, 29/09, 7/13 i 
28/14) Općinsko vijeće Općine Lipovljani na 1.  sjednici održanoj dana 07. srpnja 
2017. godine donosi 
 

O D L U K U 
O IZRADI RAZVOJNOG DOKUMENTA; 

Strateškog programa  razvoja Općine Lipovljani 
za razdoblje od 2017.-2022. godine 

 
 

Članak 1. 
 

Općinsko vijeće Općine Lipovljani daje suglasnost za izradu temeljnog planskog 
dokumenta Strateškog programa razvoja Općine Lipovljani za razdoblje od 2017.-
2022.  godine.  
 

Članak 2. 
 
Strateškim programom razvoja Općine Lipovljani za razdoblje od 2017.- 2022. 
godine (dalje u tekstu: Strategija) utvrditi će se razvojni ciljevi usmjereni prema 
društveno – gospodarskom razvoju Općine Lipovljani te identificirati ključni 
razvojni pravci Općine. 
 

Članak 3. 
 

Ovlašćuje se načelnik Općine Lipovljani za osnivanje i imenovanje članova 
savjetodavnih i/ili radnih tijela zaduženih za pripremu i za izradu dokumenta u 
skladu s ovom Odlukom. 

Članak 4. 
 
Ova Odluka o izradi Strateškog programa razvoja Općine Lipovljani za razdoblje od 
2017. – 2022. stupa na snagu drugi dan nakon objave u Službenom vjesniku Općine 
Lipovljani.  
 
KLASA: 021-05/17-07         
URBROJ: 2176/13-01-17-01 
Lipovljani, Lipovljani, 07. srpnja 2017. godine      
   

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Tomislav Lukšić 
 



 
 
 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 
 

Strateški program razvoja Općine Lipovljani za razdoblje od 2017. -2022. godine ( u 
daljnjem tekstu: Strategija) je temeljni strateški dokument koji definira razvojne 
pravce područja općine uzimajući u obzir obilježja, prednosti i ograničenja 
promatranog područja.  
 
Osnovni cilj izrade Strategije je stvoriti sveobuhvatan razvojni dokument kojim će se 
potaknuti jače korištenje potencijala razvoja na području Općine Lipovljani te 
stavljanje istih u funkciju valorizacije i razvoja gospodarskih, turističkih, 
infrastrukturnih, te društvenih djelatnosti kojima će se doprinjeti sveobuhvatnom 
razvoju općine u cjelini.  
  
Razvojni potencijali te valorizacija istih biti će prepoznati, definirani te pretočeni u 
projektne ideje kojima će se aplicirati na sredstva EU fondova kako bi se ista i 
implementirala u zajednici te osigurala ispunjenje osnovnog cilja i svrhe ovog 
dokumenta. 
 
Strategija će biti usklađena sa svim strateškim dokumentima višeg reda te izrađena 
u skladu sa važećim zakonima, propisima, standardima i priznatoj metodologiji 
izrade strateških dokumenata koja se primjenjuje u Republici Hrvatskoj. 
 
Sredstva potrebna za izradu ovog razvojnog dokumenta osigurati će se proračunom 
Općine Lipovljani, odnosno korištenjem 100 % sufinanciranja ovakvih razvojnih 
dokumenata iz fondova EU, odnosno apliciranjem Općine na natječaj Programa 
ruralnog razvoja, mjere 7. "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima", 
odnosno pod mjere 7.1. "Sastavljanje i ažuiriranje planova za razvoj jedinica 
loklanih samouprava" . 
 
Uslijed gore navedenog, predlaže se Općinskom vijeću Lipovljani donošenje Odluke 
o izradi Strateškog programa razvoja Općine Lipovljani za razdoblje 2017.-2022. 
godine. 
 
 
 
 
 
 


