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Na temelju članka 15. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od
nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
(„Narodne novine“ broj 89/18) i članka 30. Statuta Općine Breznica („Službeni vjesnik
Varaždinske županije“ broj 20/21), Općinsko vijeće Općine Breznica na sjednici održanoj
dana 02.09.2021. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana
za postupak izrade i provedbe Plana razvoja Općine Breznica
za razdoblje od 2020. - 2030. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko Vijeće Općine Breznica prihvaća Komunikacijsku
strategiju i Komunikacijski akcijski plan za postupak izrade i provedbe plana razvoja Općine
Breznica za razdoblje od 2020. - 2030. godine.
Članak 2.
Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i
od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj
89/18) Komunikacijska strategija je definirana kao dokument kojim se odreĎuju
komunikacijski ciljevi koje nositelj izrade akta strateškog planiranja želi postići
komunikacijom s javnošću i definiraju ključne komunikacijske poruke, ciljne skupine i
komunikacijski kanali.
Članak 3.
Komunikacijski akcijski plan je dokument kojim se definira okvir za postizanje
komunikacijskih ciljeva odreĎenih komunikacijskom strategijom te detaljno razraĎuju mjere i
aktivnosti informiranja i vidljivosti na operativnoj razini u svrhu provedbe komunikacijskih
ciljeva.
Članak 4.
Komunikacijska strategija donosi se u svrhu kontinuiranog i cjelovitog informiranja
javnosti o svim fazama postupka izrade i provedbe Plana razvoja Općine Breznica te
ostvarivanja vidljivosti postupka planiranja javnih politika.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Varaždinske županije“, a objavit će se i na službenoj web stranici Općine Breznica i dostupna
je javnosti u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“
broj 25/13 i 85/15).
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