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Na temelju članka 30. Statuta Grada Bakra („Službene novine Primorsko-goranske županije“,
br. 25/09., 37/09., 44/13., „Službene novine Grada Bakra“, br. 11/14.) Gradsko vijeće Grada Bakra na
___. sjednici održanoj __________ 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi Strateškog razvojnog programa (PUR) Grada Bakra
za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Bakra donosi Odluku o izradi Strateškog razvojnog programa Grada Bakra za
razdoblje od 2015. do 2020. godine (u daljnjem tekstu PUR Grada Bakra).

Članak 2.
PUR-om Grada Bakra utvrdit će se razvojni ciljevi usmjereni prema društveno-gospodarskom razvoju
Grada Bakra.
Ciljevi koji se trebaju ostvariti Strategijom su:
- utvrđivanje lokalnih potreba te povezivanje s regionalnim, državnim prioritetima te
Europskom strategijom za pametan, održiv i uključiv rast, a što će pružiti osnovu 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, a u cilju
povećanja i optimalnog korištenja njihovog razvojnog potencijala,
- stvaranje podloge za pripremu i apliciranje projekata prema EU i drugim inozemnim i
nacionalnim fondovima,
- stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na
lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, s partnerima iz drugih jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave iz Hrvatske i inozemstva,
- stvaranje uvjeta za razvoj sustava energetske učinkovitosti i održivo gospodarenje prirodnim
resursima te zaštitu okoliša.

Članak 3.
U izradi PUR-a uz djelatnike Grada Bakra i vanjsku konzultantsku podršku, aktivno će sudjelovati i
predstavnici svih gospodarskih i društvenih sektora.

Članak 4.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Bakra za osnivanje i imenovanje članova Radne skupine za izradu
PUR-a, utvrđivanje prijedloga PUR-a za javnu raspravu, te utvrđivanje konačnog prijedloga PUR-a za
usvajanje na Gradskom vijeću Grada Bakra.

Članak 5.
Sredstva za izradu PUR-a osigurati će se u Proračunu Grada Bakra za 2015. godinu.

Članak 6.
Grad Bakar produžuje važanje postojećeg strateško-razvojnog dokumenta „ Program ukupnog
razvoja Grada Bakra“ usvojenog na sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 24. rujna 2009.
godine do stupanja na snagu PUR-a za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Grada
Bakra“.
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