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PREDMET: Prijedlog Koordinacijskog vijeća  manjeg urbanog područja Koprivnica o 
usvajanju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana 
Strategije razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica za financijsko 
razdoblje 2021.-2027. godine, daje se

Na temelju Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu Strategija razvoja 
urbanih 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 12.07.2021. godine)(u daljnjem tekstu: Smjernice) Grad 
Koprivnica, kao grad središte manjeg urbanog područja Koprivnica, izradio je Nacrt 
Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja manjeg 
urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine.

Nacrt je sukladno Smjernicama podnesen na mišljenje Koordinacijskom vijeću koje je 
na sjednici 18.01.2022. godine dalo pozitivno mišljenje na Nacrt koje dostavljamo u prilogu i 
isti uputilo predstavničkim tijelima svih jedinica lokalne samouprave iz obuhvata i 
Partnerskom vijeću manjeg urbanog područja Koprivnica na davanje mišljenja.

Partnersko vijeće je dana 24.01.2022. godine donijelo Zaključak o davanju pozitivnog 
mišljenja na Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije 
razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine 
koji se nalazi u prilogu ovog dopisa. 

Jedinice iz obuhvata dostavile su svoja mišljenja koja se nalaze u prilogu ovog 
prijedloga. 

Shodno navedenom, a sukladno Smjernicama upućujemo Konačni nacrt 
Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja manjeg 
urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine na donošenje 
Gradskom vijeću Grada Koprivnice.

PREDSJEDNIK 
KOORDINACIJSKOG VIJEĆA

Mišel Jakšić, dipl. oec.
Prilog: kao u tekstu.





Na temeliu Smjernica za uspostavu urbanih poclrudja i izladu strategija razvoja urbanih

podrudja za financijsko razdoblje 2021.-2027. (KLASA:910-08/21-07/1; URBROJ: 5i8-06-
3-1-l l28O-21-7 od 12. srpnia 2021 . godine) i dlanka 25. Statuta Opiine Sokolovac ("SluZbeni

giasnik Koprivnidko-kriZevadke 2upanije'' broj 4/21). Op6insko viieie Op6inc Sokolovacje na

7. sjednici odrZanoj 27. sijednja 2022. donijelo

ZAKLJU.AK
o davanju pozitivnog mi5ljenja na Nacrt Komunikacijskc strategijc i komunikacijskog

akciiskog plana Strategije za razvoi manjeg urbanog podrutja Koprivnica za

financijsko razdoblje 2021. '2027. godine

elanak l.
Daje se pozitivno mi5ljenje na Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog

akcijskog plana Strategije za razvoj rnanj eg urbanog podrudja Koprivnica za financijsko

razdoblj e 2021.-2027 . godine.

tlanak 2.

Ovaj Zakljudak upuiuje se na daljnje postupanje Koordinacijskom vijeiu manjeg

urbanog podruija Koprivnica.
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