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Na temelju članak 26. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike 
Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17), članka 2. stavka 9. u svezi s člankom 24. Uredbe o 
smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 89/18) i članka 49. Statuta 
Općine Sveta Nedelja (»Službene novine Općine Sveta Nedelja«, broj 11/18 i 23/21 ), Općinska 
načelnica Općine Sveta Nedelja, dana 20. srpnja 2022. godine donosi: 

 
 

ODLUKU 

o usvajanju Polugodišnjeg izvješća za 2022. godinu o provedbi Provedbenog programa Općine 

Sveta Nedelja za razdoblje od 2021. do 2025. godine   

 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom usvaja se Polugodišnje izvješće za 2022. godinu o provedbi Provedbenog programa 
Općine Sveta Nedelja za razdoblje od 2021. do 2025. godine (u daljnjem tekstu: Polugodišnje izvješće). 
Provedbeni program Općine Sveta Nedelja za razdoblje od 2021. do 2025. godine („Službene novine 
Općine Sveta Nedelja“ br. 25/21) je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim 
proračunom kojeg  načelnica donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, a odnosi se na 
mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, 
hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i 
područne samouprave. Jedinica lokalne samouprave izvješćuje putem lokalnog koordinatora 
polugodišnje i godišnje regionalnog koordinatora Koordinacijsko tijelo o provedbi provedbenog 
programa. 
Polugodišnje izvješće nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 
 

 
Članak 2. 

 
Polugodišnje izvješće objavit će se u Službenim novinama Općine Sveta Nedelja, te na službenoj web 
stranici Općine Svete Nedelja i dostupan je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o sustavu strateškog 
planiranja. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Općine Sveta 
Nedelja. 
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