OBRAZLOŽENJE

Nacrta prijedloga Strategije razvoja općine Erdut za razdoblje 2017-2022.
godine

I.

UVOD

Usvajanjem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske 2009. godine
(„Narodne novine“, br. 1532/09.) i Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske
2011.-2013. (svibanj 2010.) pokrenut je sustavan proces strateškog planiranja
razvoja na razini županija u Republici Hrvatskoj. Istovremeno, modernizacijom
sustava proračunskog planiranja sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“,
br. 87/08. i 136/12.) uvedeno je obavezno strateško planiranje u proces pripreme
proračuna na svim razinama vlasti u Hrvatskoj.
Procesi strateškog planiranja u u potpunosti usklađeni sa zahtjevima i potrebama
Republike Hrvatske kao punopravnog člana u Europske unije. Strategija razvoja
temeljni je strateški dokument koji definira optimalne razvojne pravce lokalnog
područja uzimajući u obzir obilježja, prednosti i ograničenja promatranog područja i
njegovog okruženja.
Na lokalnoj razini, kvalitetna strategija razvoja, usklađena s nadređenom strategijom i
novom razvojnom strategijom Europske unije (Europa 2020), osnovni je dokument
na temelju kojeg se odlučuje o dodjeli bespovratnih sredstava i kao takav doprinosi
mogućem uključivanju lokalnih projekata u programe financiranja na nacionalnoj i EU
razini. Strategija razvoja je dokument koji omogućava planiranje, provedbu, kontrolu
i evaluaciju gospodarskog razvitka jer pruža uvid u razvojnu strategiju zajednice u
koju se želi ulagati.
Strategija razvoja daje odgovore na pitanja u kojem smjeru razvoj treba ići i na koji ga
način ostvariti. Kroz Strategiju razvoja se na osnovu analize postojećeg stanja
donose ciljevi, prioriteti i mjere budućeg održivog razvoja.

1

II.

OBRAZLOŽENJE NACRTA PRIJEDLOGA DOKUMENTA
RAZLOZI I CILJEVI DONOŠENJA DOKUMENTA

Temeljem promjena u kontekstu planiranja i izrade nacionalnih strateških
dokumenata koji se odnose na regionalni i ruralni razvoj, ali i potrebe usuglašavanja
lokalnih dokumenta sa strateškim programima višeg reda kako na razini Županije
tako i na razini države Općinsko je vijeće dana 15.12.2014. godine donijelo Odluku o
izradi nove Strategije razvoja kojom će se utvrditi razvojni ciljevi usmjereni društvenogospodarskom razvoju općine, te je 15.12.2016. godine donijelo Odluku o izmjenama
i dopunama Odluke o utvrđivanju prijedloga Strategije razvoja općine Erdut za
razdoblje 2015 -2020 godina.
Strateški razvojni program, odnosno lokalna razvojna strategija važan je dokument
jedinice lokalne samouprave iz nekoliko razloga, a najvažniji je donošenje planskog
dokumenta razvoja za razdoblje 5-7 godina kojim će se utvrditi budući pravci razvoja
jer dokument daje odgovore na pitanja u kojem smjeru treba ići razvoj lokalne
zajednice i na koji ga način ostvariti. Strategijom se postavlja jasna vizija Općine u
budućnosti te ciljevi koji predstavljaju smjernice u načinu djelovanja u određenom
vremenskom razdoblju.
Strategija razvoja općine Erdut za razdoblje od 2017. do 2022. godine dokument je
koji na jednom mjestu analizira stanje razvoja općine i predlaže nove razvojne
pravce za sve ključne sektore, a sukladno metodologiji i praksi koja se koristi kod
izrade strateških dokumenata u Europskoj uniji.

III.

SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE OVE ODLUKE

Financijska sredstva za provođenje ove Odluke nisu potrebna u smislu izrade
prijedloga. Prijedlog Strateškog dokumenta izradit će Poduzetničko-razvojni centar
općine Erdut lokalna razvojna agencija.
Potrebno je predvidjeti sredstva u Proračunu općine Erdut za 2017 godinu za
grafičku obradu dokumenta kao i tisak sažetka Strategije.
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