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           REPUBLIKA HRVATSKA 

  ZADARSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA PAŠMAN 

        Općinski načelnik 

 

KLASA: 022-01/21-10/86 

URBROJ: 2198-17-02/1-22-3 

Pašman, 27. srpnja 2022. 

 

Na temelju članak 26. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem 

Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17), članka 2. stavka 2. i članka 22. stavka 2. 

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 46. Statuta Općine Pašman („Službeni glasnik Općine Pašman“, broj 1/21 i 4/22 ) 

Općinski načelnik Općine Pašman, dana 27.07.2022. godine donosi: 

ODLUKU 

o donošenju Polugodišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa  

Općine Pašman za 2022. godinu 

Članak 1. 

Donosi se Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Pašman za 2022. 

godinu (u daljnjem tekstu: Polugodišnje Izvješće). Polugodišnje izvješće je izvješće o provedbi 

mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata 

strateškog planiranja. Polugodišnje izvješće obuhvaća razdoblje od 01.01.do 30.06.2022. 

godine. 

 

Članak 2. 

Polugodišnje izvješće izrađuje se u svrhu ispunjavanja obaveze utvrđene člankom 26. stavka 5. 

Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne 

novine«, br. 123/17), kojim se propisuje kako Jedinica lokalne samouprave izvješćuje 

polugodišnje i godišnje putem regionalnog koordinatora Koordinacijsko tijelo o izvršenju 

provedbenog programa. Navedenim člankom utvrđuju se tri međusobno povezana akta 

strateškog planiranja Provedbeni program Općine, Polugodišnje izvješće o provedbi 

provedbenog programa Općine i Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine. 

Članak 3. 

Polugodišnje izvješće objavit će se na službenoj stranici Općine i dostupno je javnosti u skladu 

sa odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku. 

 

 

      Općinski načelnik 

          Krešimir Ćosić, mag.oec. 
 


