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OBRAZAC 1: Sadržaj prijave  

 

Napomene i upute zasjenjene sivom bojom treba izbrisati prije podnošenja prijave (molimo NE 

BRISATI druge dijelove prijave). Za pripremu prijave koriste se obrasci iz Poziva (Obrasci 1., 2. i 

3.) te prijava mora biti posložena na sljedeći način: 

 

Naziv prijave: Prijava Grada <navesti naziv grada> na Poziv za urbana područja za provedbu 

ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027. 

Br. Naziv dokumenta 
Broj stranice 

(od … do…) 

DIO 1. 

1. Obrazac 1. Sadržaj prijave (obvezno) 1 

2.  Obrazac 2. Prijavni obrazac (obvezno) 1 - … 

3. 
Obrazac 3. Prijedlog doprinosa ITU mehanizma provedbi strategije 

razvoja urbanog područja (obvezno) 
1 - … 

DIO 2. 

4. Konačni nacrt strategije razvoja urbanog područja (SRUP-a) - obvezno 1 - … 

5. Prilog 1. SRUP-u: Analiza stanja (SWOT/ PESTLE) - obvezno 1 - … 

6. Prilog 2. SRUP-u: Sažetak rezultata prethodnog vrednovanja (obvezno) 1 - … 

7. 

Prilog 3. SRUP-u: Sažetak provedenog postupka savjetovanja s javnošću 

(ako je primjenjivo - dostavlja se samo ako je u trenutku podnošenja 

prijave završen postupak savjetovanja s javnošću. Ako se Prilog 3. ne 

dostavlja u ovom dijelu navodi se samo sljedeća napomena: „U trenutku 

podnošenja prijave nije završen postupak savjetovanja s javnošću 

slijedom čega se Prilog 3. ne dostavlja uz prijavu.“). 

1 - … 

8. 

Prilog 4. SRUP-u: Odluka o osnivanju partnerskog vijeća i imenovanim 

članovima te izvještaji o provedenom konzultacijskom postupku 

(obvezno) 

1 - … 

9. Prilog 5. SRUP-u: Odluka o osnivanju Koordinacijskog vijeća (obvezno) 1 - … 

10. 
Prilog 6. SRUP-u: Izvješće o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš 

(obvezno) 

1 - … 

11. Nacrt Akcijskog plana SRUP-a (obvezno) 1 - … 

12. Sporazum o suradnji na izradi i provedbi SRUP-a (obvezno) 1 - … 

13. 
Mišljenje Partnerskog vijeća za urbano područje na nacrt SRUP-a i nacrt 

Akcijskog plana SRUP-a (obvezno) 

1 - … 

14. Poslovnik o radu Koordinacijskog vijeća (obvezno) 1 - … 

15. 
Pozitivno mišljenje Koordinacijskog vijeća na nacrt SRUP-a i nacrt 

Akcijskog plana SRUP-a (obvezno) 

1 - … 

16. 
Mišljenja predstavničkih tijela svih JLS-ova koji ulaze u sastav urbanoga 

područja na konačni nacrt SRUP-a (ako je primjenjivo - dostavljaju se 

samo ako su mišljenja ishođena do trenutka podnošenja prijave. Ako 

1 - … 
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mišljenja nisu ishođena u ovom dijelu navodi se samo jedna od sljedećih 

napomena: „U trenutku podnošenja prijave mišljenja nisu ishođena 

slijedom čega se ista ne dostavljaju uz prijavu“ ILI „U trenutku 

podnošenja prijave ishođena su mišljenja predstavničkih tijela sljedećih 

JLS-ova __________.“ Ako mišljenja nisu ishođena ista se dostavljaju 

prije sklapanja Sporazuma o provedbi ITU mehanizma, zajedno s 

odlukom predstavničkog tijela grada središta o donošenju SRUP-a i 

usvojenim SRUP-om) 

 


