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Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 
25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima 
donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09), upućuje se 
 

J A V N I  P O Z I V 
za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja  

Plana razvoja općine Klis do 2030. 
 

Plan razvoja općine Klis do 2030. godine (dalje u tekstu: Plan razvoja) srednjoročni je akt 
strateškog planiranja od značaja za ovu jedinicu lokalne samouprave, koji se donosi za razdoblje 
od 7 godina, te je prema periodu važenja usklađen s novim programskim razdobljem na razini 
Europske unije. Kao takav, Plan razvoja predstavlja temeljni strateški planski dokument na razini 
općine Klis koji određuje strateške ciljeve, posebne ciljeve i mjere razvoja općine. Izrada i 
donošenje ovog akta strateškog planiranja posebice je važno za općinu Klis u kontekstu 
učinkovitog korištenja sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, kako bi se 
identificirali strateški projekti i prioriteti financiranja u budućem srednjoročnom razdoblju. 

Plan razvoja izrađen je u skladu sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja 
razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017) i pratećim podzakonskim aktima. 

 
Ovim putem se poziva javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske 

inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove te svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i 
sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnije Plana razvoja općine Klis do 2030. 

 
Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku poslati na e-mail 

adresu: info@klis.hr,  zaključno sa 25. siječnja 2023. godine.  
Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni ukomponirati u konačni Plan 

razvoja općine Klis do 2030.                                                                                                 
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o 

savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima 
za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.  

 
Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Klis, www.klis.hr 
  

 

Načelnik 

Jakov Vetma, v.r. 

 

mailto:info@klis.hr
http://www.klis.hr/

	Načelnik
	Jakov Vetma, v.r.

