
Na temelju članka 20. Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ broj 52/19) i članka 

34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj 22/13 i 12/18), načelnik 

Općine Barban dana 01.06.2020. godine podnosi 

 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa utroška sredstava od turističke pristojbe za 2019. godinu 

 

 

Članak 1. 

Program utroška sredstava od turističke pristojbe za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: 

Program) donesen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Barban održanoj 08. svibnja 2019. 

godine („Službene novine Općine Barban“ broj 30/19). 

 

Članak 2. 

Prihodi od turističke pristojbe u 2019. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 66.537,72 kn 

(Planirano: 70.000,00 kn). 

Sredstva ostvarena od turističke pristojbe iz stavka 1. ovog članka utrošena su za: 

− financiranje aktivnosti TZ Općine Barban namijenjene poboljšanju uvjeta turista u 

iznosu od 49.037,72 kn, 

− izradu projektne dokumentacije za poučne staze Puntera-kanal Raša (izvor Blatine) i 

Blaz-kanal Raša u iznosu od 17.500,00 kn. 

 

Članak 3. 

Ovo Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od turističke pristojbe za 2019. godinu 

podnijet će se na razmatranje Općinskom vijeću Općine Barban. 

 

 

 

KLASA:400-09/20-01/04 

UR.BROJ:2168/06-01-20-1 

Barban, 01. lipnja 2020. godine 

 

 

Općinski načelnik: 

        Dalibor Paus 

 

 



Na temelju članka 20. Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ broj 52/19 i 32/20) i 

članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13 i 12/18), 

Općinsko Vijeće Općine Barban na 29. sjednici održanoj dana 8. srpnja 2020. godine, donosi  

  

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o izvršenju 

Programa utroška sredstava od turističke pristojbe za 2019. godinu 

 

 

I. 

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od turističke pristojbe za 2019. 

godinu (KLASA:400-09/20-01/04 URBROJ: 2168/06-01-20-1od 01. lipnja 2020. godine). 

Izvješće o izvršenju iz stavka 1. ove točke predstavlja sastavni dio ovog Zaključka. 

 

II. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Barban“. 

 

 

KLASA: 400-09/20-01/04 

URBROJ: 2168/06-02-20-2 

Barban, ___. srpnja 2020. godine 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

PREDSJEDNIK 

Dean Maurić 

 

 

 


