


 
Prijedlog 18. siječnja 2022. 

 
Na temelju članka 15. stavak 6. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske («Narodne 

novine», broj 147/14., 123/17. i 118/18.), i članka 22. Statuta Grada Pazina (Službene novine Grada Pazina“ 
broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21.-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pazina na 
sjednici održanoj ____________   2022. godine donijelo je  

 

 
O D L U K U  

o pokretanju postupka izrade Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja 
 urbanog područja Pazin za razdoblje od 2022. do 2027. godine 

 
 

Članak 1.  

Ovom odlukom pokreće se postupak izrade Akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja 
Pazin za razdoblje od 2022. do 2027. godine (dalje u tekstu: Akcijski plan) te provedba svih pripremnih i 
popratnih aktivnosti vezanih za izradu i donošenje Akcijskog plana. 

  

Članak 2. 

    Akcijski plan je provedbeni akt Strategije razvoja urbanog područja Pazin za razdoblje od 2022. do 
2027. godine, koji nije sastavni dio Strategije razvoja, ali se izrađuje istovremeno sa Strategijom razvoja.  

 
Članak 3. 

Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi, a stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

KLASA: 003-01/21-01/05 
URBROJ: 2163- 
Pazin, _________ 2022. 
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 
 

                                                                                           Predsjednica  
       Gradskog vijeća 

                                                                                              Enna Peroš 
 

 
 
 
 
 



 
OBRAZLOŽENJE  

Odluke o pokretanju postupka izrade Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja urbanog 
područja Pazin za razdoblje od 2022. do 2027. godine 

 
 

Odredbom članka 15. stavak 6. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske («Narodne 
novine», broj 147/14, 123/17 i 118/18) te temeljem Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu 
Strategija razvoja urbanog područja za financijsko razdoblje 2021.-2027. – verzija 2.0. (KLASA: 910-08/21-
07/1, URBROJ: 538-06-3-1-1/280-21-7 od 12. srpnja 2021. godine) (dalje u tekstu: Smjernice) propisano je 
da su provedbeni akti Strategije razvoja urbanog područja (dalje u tekstu: SRUP) Akcijski plan te 
Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan. Provedbeni akti SRUP-a nisu sastavni dijelovi SRUP-
a, ali se izrađuju istovremeno sa SRUP-om. 

Akcijski plan, Komunikacijsku strategiju i Komunikacijski akcijski plan donosi predstavničko tijelo 
grada središta urbanoga područja u istom postupku i uz iste preduvjete po kojima se donosi SRUP. 

Akcijski plan za provedbu SRUP-a je provedbeni akt koji izrađuje grad središte urbanoga područja, u 
pravilu za razdoblje 2-3 godine, a koje je moguće povezati s proračunom te sadrži pregled glavnih mjera s 
pokazateljima rezultata, ključnim točkama ostvarenja, rokovima i nositeljima provedbe i procjenom 
fiskalnog učinka. 

Nacrt Akcijskog plana priprema grad središte urbanoga područja te ga podnosi na mišljenje 
Koordinacijskom vijeću. Koordinacijsko vijeće mišljenje o konačnom nacrtu Akcijskog plana donosi 
natpolovičnom većinom glasova svih članova Koordinacijskog vijeća, nakon čega nacrt upućuje svim JLS-
ovima iz obuhvata radi davanja mišljenja njihovih predstavničkih tijela, kao i na mišljenje partnerskom 
vijeću za urbano područje. Nakon pribavljenih mišljenja, Koordinacijsko vijeće upućuje konačni nacrt 
Akcijskog plana gradu središte urbanoga područja radi donošenja Akcijskog plana od strane njegovog 
predstavničkog tijela. Akcijski plan upućuje se predstavničkom tijelu na donošenje zajedno s prijedlogom 
SRUP-a ili najkasnije 60 dana od dana donošenja SRUP-a. 

Akcijski plan se usklađuje svake godine u istom postupku po kojem se i donosi, te se izrađuje prema 
obrascu Akcijskog plana koji je prilog Smjernicama. 

Slijedom navedenog predlaže se donošenje odluke o pokretanju postupka izrade Akcijskog plana 
Strategije razvoja urbanog područja Pazin za razdoblje od 2022. - 2027. godine. 

 

  
 

                                                                             Upravni odjel za gospodarstvo,  
                                                                                      financije i proračun  
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