
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 

županije“ broj 5/13.), Općinsko vijeće Općine Kalnik na 7. sjednici održanoj 8. travnja 2017. 

donijelo je  

 

ODLUKU 

o pristupanju izradi Strateškog razvojnog programa Općine Kalnik   

za razdoblje od 2017. do 2023. godine 

 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Kalnik daje suglasnost za izradu strateškog dokumenta razvoja 

lokalne zajednice: Strateškog razvojnog programa Općine Kalnik za razdoblje od 2017. do 2023. 

godine. 

 

Članak 2. 

 Strateški razvojni program Općine Kalnik za razdoblje od 2017. do 2023. godine (u 

daljnjem tekstu: SRP)  utvrdit će razvojne ciljeve, prioritete i mjere usmjerene prema društveno - 

gospodarskom sektoru razvoja Općine Kalnik. 

 

 Ciljevi koji se trebaju ostvariti SRP-om su: 

 

 Utvrđivanje lokalnih potreba te povezivanje s regionalnim, državnim te Europskim 

prioritetima i strategijama održivog i uključivog razvoja, kao osnove za strateško 

planiranje i izradu razvojnih programa svih partnera u kojima su zastupljene interesne 

skupine; 

 stvaranje uvjeta za osiguranje potpora u svim društveno - gospodarskim područjima, u 

cilju povećanja i optimalnog korištenja njihovog razvojnog potencijala; 

 stvaranje temelja pripreme i apliciranja za sredstva iz EU fondova i ostalih izvora, kako 

za Općinu Kalnik tako i za pravne i fizičke osobe i udruge i potencijalne investitore 

 optimalna mogućnost realizacije željenih vizija i utvrđenih ciljeva 

  

Članak 3. 

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Kalnik za osnivanje i imenovanje članova radnih i 

savjetodavnih tijela zaduženih za pripremu i izradu dokumenta u skladu s ovom Odlukom. 

 

 

Članak 4. 

 Izrada SRP-a prijaviti će se na Natječaj za operaciju 7.1.1. “Izrada planova za razvoj 

jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. godina. 

 

Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenoj internetskoj 

stranici Općine Kalnik. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE KALNIK 

KLASA: 302-01/17-01/04 

URBROJ: 2137/23-17-1 

Kalnik, 8. travnja 2017.                                                                                                                                         

                                           PREDSJEDNIK: 

                 Igor Tomić, univ.bacc.ing.mech. 
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