
Na temelju članka 32.Statuta Grada Skradina ( „ Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ 
br. 10/09 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Skradina na svojoj 12.  sjednici održanoj 05.  ožujka 
2015. godine donosi 

 

ODLUKU 

o izradi Strategije razvoja Grada Skradina 

za razdoblje 2015-2020.god. 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom o izradi Strategije razvoja Grada Skradina za razdoblje 2015-2020.god. 

pristupa se izradi Strategije razvoja Grada Skradina kao temeljnog planskog dokumenta za 

društveno – gospodarski razvoj Grada Skradina. 

 

Članak 2. 

Strategija razvoja je temeljni strateški dokument koji definira razvojne pravce Grada 

uzimajući u obzir obilježja, prednosti i ograničenja promatranog područja i njegovog 
okruženja. 

Razvojna strategija omogućava planiranje, provedbu, kontrolu i evaluaciju gospodarskog 

razvoja, potencijalnim investitorima određuje pravce , smjernice i područja za ulaganja, dok je 
za donatore ( EU i nacionalni fondovi i institucije) jedan od osnovnih dokumenata na temelju 

kojih se donosi odluka o dodjeli sredstava. 

Kroz Strategiju razvoja analizira se postojeće stanje, donose se ciljevi, prioriteti i mjere 
budućeg razvoja. 

 

Članak 3. 

Izradu Strategije razvoja Grad će , nakon provedenog postupka javne nabave, povjeriti 
ovlaštenoj instituciji koja je, uz djelatnike gradske uprave, dužna uključiti predstavnike 
gospodarskog i društvenog života Grada u njenu izradu. 

 

Članak 4. 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Skradina da utvrdi prijedlog Strategije za javnu raspravu, a 

po njenom provođenju i za utvrđivanje konačnog prijedloga Strategije koji će uputiti 
Gradskom vijeću na donošenje. 

 

Članak 5. 

 

Za izradu Strategije razvoja Grada Skradina planiraju  se koristiti sredstva Mjere 7.1.1. iz 

Programa ruralnog razvoja RH. Donošenje Odluke o izradi Strategije razvoja je preduvjet za 

prijavu na natječaj za dodjelu sredstava iz Mjere 7.1.1., dok je donošenje strategije na 
Gradskom vijeću preduvjet za isplatu odobrenih sredstava. 



Članak 6. 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Skradina. 

 

                                                                    Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „ Službenom vjesniku Šibensko – 

kninske županije“. 
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Skradin, 5. ožujka 2015.     

               GRADSKO VIJEĆE 

                GRADA SKRADINA           

                                                                                                                        PREDSJEDNICA 

                                                                                                                        Katarina Šošić, v.r. 

 

 


