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IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina –   Odgovorni 

urednik:  Ante Mamut –  PRIPREMA: Jedinstveni upravni odjel Općine Marina 
 

Na temelju članaka 36. i 53. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem 

Republike Hrvatske (Narodne novine broj 123/17) i članka 46. Statuta Općine Marina (Službeni 

glasnik Općine Marina br. 05/21) općinski načelnik donosi 

 

ODLUKU 

o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog 

planiranja za Općinu Marina 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom za lokalnog koordinatora za Općinu Marina imenuje se Darija Najev Jurač, 

dipl.iur, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina, broj telefona:021 889 088,  

e-mail: procelnica@marina.hr. 

 

Za zamjenika lokalnog koordinatora iz stavka 1. ovog članka, imenuje se Roko Matijaš, ing.građ., 

glavni komunalni redar, broj telefona:021 889 088, e-mail: redar@marina.hr. 

 

Članak 2. 

Lokalni koordinator obavlja sljedeće poslove: 

 

1. koordinira i nadzire izradu akata strateškog planiranja od značaja za Općinu Marina, za 

koje ga ovlasti općinski načelnik. 

2. provjerava usklađenost akata strateškog planiranja od značaja za Općinu Marina iz točke 

1. ovog stavka s aktima strateškog planiranja više ili jednake hijerarhijske razine i o tome 

podnosi izvješće općinskom načelniku i regionalnom koordinatoru 

3. nadzire i prati provedbu akata strateškog planiranja iz točke 1. ovog stavka te izvješćuje 

općinskog načelnika i regionalnog koordinatora o njihovoj provedbi 

4. koordinira poslove na razini Općine Marina vezane uz planiranje i provedbu razvojnih 

projekata; 

5. obavlja upis razvojnih projekata od značaja za Općinu Marina u registar projekata iz članka 

46. Zakona; 

6. surađuje s Koordinacijskim tijelom, regionalnim koordinatorom i drugim lokalnim 

koordinatorima na poslovima strateškog planiranja u upravljanju razvojem; 

7. obavlja i druge poslove sukladno Zakonu 

 

Članak 3. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se službenim stranicama Općine Marina, 

www.marina.hr. 
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