
Naziv akta za koji je provedeno 

savjetovanje s javnošću 
Plan razvoja Šibensko-kninske županije za razdoblje 

2021.-2027. godine  

Naziv tijela nadležnog za izradu 

nacrta / provedbu savjetovanja 

Šibensko-kninska županija 

 

Razlozi za donošenje akta i 

ciljevi koji se njime žele postići 

uz sažetak ključnih pitanja 

Plana razvoja Šibensko-kninske županije za razdoblje 

2021.-2027. godine izrađen je sukladno Zakonu o sustavu 

strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH (NN 

123/17), Zakonu o regionalnom razvoju Republike 

Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18), Uredbi o 

smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od 

nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave (NN 89/18) te 

pratećim podzakonskim aktima. Tehničke i metodološke 

upute za izradu akta propisuje Ministarstvo regionalnog 

razvoja i fondova EU u obliku Priručnika o strateškom 

planiranju i Dodatka Priručniku (svibanj 2020.) i Uputa 

za izradu planova razvoja jedinica područne (regionalne) 

samouprave (lipanj 2021.). 

Plan razvoja Šibensko-kninske županije za razdoblje 

2021.-2027. godine temeljni je srednjoročni akt 

strateškog planiranja od značaja za Šibensko-kninsku 

županiju kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu 

strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog 

planiranja. Poseban naglasak je stavljen na usklađenost 

razvojnog smjera i strateških ciljeva s Nacionalnom 

razvojnom strategijom 2030. 

Planom razvoja Šibensko-kninske županije utvrđuje se 

srednjoročna vizija, prioriteti i ciljevi razvoja Šibensko-

kninske županije te drugi obvezujući elementi sadržaja 

srednjoročnih akata strateškog planiranja na područnoj 

(regionalnoj) razini propisani zakonom kojim se uređuje 

sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem 

Republike Hrvatske. 

 

Objava dokumenata za 

savjetovanje  

 

12. travnja 2022. 

 

Razdoblje provedbe 

savjetovanja 
12. travnja 2022. – 12. svibnja 2022. godine 

Pregled prihvaćenih i 

neprihvaćenih mišljenja i 

prijedloga s obrazloženjem 

Nije bilo podnesenih prijedloga 

IZVJEŠĆE 

O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA  JAVNOŠĆU 



razloga za neprihvaćanje 

Troškovi provedenog 

savjetovanja 

Provedba savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske 

troškove 

 

 

Tko je i kada izradio izvješće o 

provedenom savjetovanju? 

Ime i prezime: 

 

Karmela Crnica, voditeljica 

odjela za regionalni razvoj 

Javne ustanove Razvojna 

agencija Šibensko-kninske 

županije 

Datum: 

 

23. svibnja 2022. godine 

  

 
 


