
 

 

                            

 

              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA 

     G R A D  B J E L O V A R  

                 GRADSKO VIJEĆE 

 

Na temelju članka 38. stavak 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja 

razvojem Republike Hrvatske (,,Narodne novine", broj 123/17), članka 15. stavak 5. 

Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (,,Narodne novine", broj 147/14, 

123/17, 118/18), članka 14. stavka 1.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 32. stavka 1. točke 

19. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/21), Gradsko 

vijeće Grada Bjelovara na 8. sjednici održanoj 25. siječnja 2022., donosi 

 

ODLUKU 

o pokretanju postupka izrade provedbenih dokumenata 

Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 

2021. - 2027. 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom pokreće se postupak izrade provedbenih dokumenata u postupku 

Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021. - 

2027. (u daljnjem tekstu SRUP-a). 

Provedbeni dokumenti iz stavka 1. ovog članka su: 

- Akcijski plan SRUP-a  

- Komunikacijska strategija  

- Komunikacijski akcijski plan SRUP-a 

 

Članak 2. 

Akcijski plan za provedbu SRUP-a je provedbeni akt koji se izrađuje u pravilu za 

razdoblje 2-3 godine, povezuje se s proračunom te sadrži pregled glavnih mjera s 

pokazateljima rezultata, ključnim točkama ostvarenja, rokovima i nositeljima provedbe 

te procjenom fiskalnog učinka.  

 



Članak 3. 

Komunikacijska strategija je dokument kojim se određuju komunikacijski ciljevi koje 

grad središte kao nositelj izrade SRUP-a želi postići komunikacijom s javnošću te 

definira ključne komunikacijske poruke, ciljne skupine i komunikacijske kanale. 

Komunikacijski akcijski plan je dokument kojim se definira okvir za postizanje 

komunikacijskih ciljeva određenih komunikacijskom strategijom te detaljno razrađuju 

mjere i aktivnosti informiranja i vidljivosti na operativnoj razini u svrhu provedbe 

komunikacijskih ciljeva. 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Grada Bjelovara“. 

 

KLASA: 303-01/22-01/01 

UR.BROJ: 2103-1-02-22-5 

Bjelovar, 25. siječnja 2022.                                                         

                   POTPREDSJEDNIK 

                  GRADSKOG VIJEĆA  

                        Mario Holiček  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


