
   

 

 
          REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
            OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
      Općinsko vijeće 
 
 
KLASA: 302-02/21-01/03 
URBROJ: 2188/02-03-21-3 
Rokovci, 16.rujna 2021. godine 

 
Temeljem članka 38.stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem 
Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17) i članka 32. Statuta Općine Andrijaševci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/13, 2/18, 2/20 i 3/21), Općinsko vijeće 
Općine Andrijaševci na svojoj 3. sjednici održanoj dana 16. rujna 2021. godine, donosi  

 
 

ODLUKU 
 o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Općine Andrijaševci  

za razdoblje od 2022.do 2028.godine 
  

Članak 1. 
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Andrijaševci daje suglasnost za izradu temeljnog planskog 
dokumenta Plana razvoja Općine Andrijaševci za razdoblje od 2022. do 2028. godine (dalje u tekstu: 
Plan razvoja). 

Članak 2. 
Plan razvoja izradit će se sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne 
novine broj 147/14, 123/17, 118/18) i Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem 
Republike Hrvatske (Narodne novine broj 123/17). 
 

Članak 3. 
Temeljem članka 22. i 23. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike 
Hrvatske (Narodne novine broj 123/17) akti strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne 
samouprave jesu planovi razvoja jedinice lokalne samouprave i provedbeni programi jedinica lokalne 
samouprave kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata 
strateškog planiranja. 

Članak 4. 
Plan razvoja je srednjoročni strateški akt planiranja kojim će se definirati posebni ciljevi usmjereni 
prema društveno-gospodarskom razvoju Općine Andrijaševci te identificirati ključni razvojni projekti 
Općine. 

Članak 5. 
O Ovoj Odluci informirat će se javnost sukladno odredbama Zakona o  sustavu strateškog planiranja i 
upravljanja razvojem Republike Hrvatske, objavom na službenoj internetskoj stranici Općine 
Andrijaševci, www.andrijasevci.hr. 

 
Članak 6. 

Ovlašćuje se općinski načelnik za provođenje svih potrebnih aktivnosti vezanih za izradu Plana 
razvoja Općine Andrijaševci. 

 
Članak 7.  

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije. 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Darko Duktaj, mag.ing.el. 


