
Na temelju članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 

12/18, 60/21), Općinsko vijeće Općine Barban na svojoj 36. sjednici održanoj __ ožujka 2021. 

godine, donijelo je  

 

 

ODLUKU 

o usvajanju Strategije razvoja turizma  

na području Općine Barban 2020. – 2025.  

 

 

Članak 1. 

 Usvaja se Strategija razvoja turizma na području Općine Barban 2020. – 2025., koja čini 

sastavni dio ove Odluke i nalazi se u privitku. 

 

Članak 2. 

 Strategija razvoja turizma na području Općine Barban 2020. – 2025. stupa na snagu 

osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Barban.“ 

 

Članak 3. 

 Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Strategija razvoja turizma na području Općine 

Barban 2020. – 2025., objavit će se na internet stranicama Općine Barban, www.barban.hr.  

 

 

KLASA:  

UR.BROJ:  

Barban, ___ ožujka 2021. godine 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

PREDSJEDNIK 

Dean Maurić 

 

 

 

  



OBRAZLOŽENJE 

 

1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE  

Pravni temelj za donošenje ove Odluke sadržan je u članku 24. Statuta Općine Barban 

(„Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21). Predmetnim člankom utvrđena 

je nadležnost predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave za donošenje srednjoročnih 

akata strateških planiranja jedinice. 

 

2. RAZLOZI DONOŠENJA ODLUKE 

Općinsko vijeće Općine Barban je na svojoj 34. sjednici održanoj 9. ožujka 2017. godine 

donijelo Odluku o izradi Strategije razvoja turizma na području Općine Barban („Službene 

novine Općine Barban“ broj 44/17). Navedenom Odlukom određeno je da će se Strategija 

razvoja turizma na području Općine Barban izraditi za razdoblje 2017. – 2022. 

Obzirom da postupak izrade Strategije početkom 2019. godine još nije bio započeo, a planirana 

izrada traje do 18 mjeseci, Općinsko vijeće Općine Barban je na sjednici održanoj dana 22. 

veljače 2019. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Strategije 

razvoja turizma na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 26/19) 

kojom se promijenio članak 2. Odluke koji sada glasi: „Strategija razvoja turizma izradit će se 

za razdoblje 2020. – 2025.“ 

Tijekom 2019. i 2020. godine pristupilo se izradi Strategije razvoja turizma na području Općine 

Barban 2020. – 2025. U rujnu i listopadu 2020. godine provedeno je anketiranje i strateška 

radionica koja je uključivala privatne iznajmljivače, poslovne subjekte u sektoru turizma te 

lokalna obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Anketni upitnici poslani su e-mailom na preko 

250 adresa, a rezultati anketiranja dali su smjernice prilikom završne izrade Strategije. 

Općina Barban je u periodu od 5. ožujka do 19. ožujka 2021. godine provela javno savjetovanje 

sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Strategije razvoja turizma na području 

Općine Barban 2020. – 2025. Zainteresirana javnost mogla je sudjelovati davanjem mišljenja, 

primjedbi i prijedloga u pisanom obliku. S obzirom na širok opseg uključivanja svih dostupnih 

lokalnih dionika u turizmu tijekom izrade Strategije kroz anketiranje i telefonsko intervjuiranje 

s većim brojem pitanja koja se odnose na najvažnije elemente Strategije te održanu fokus grupu, 

savjetovanje s javnošću trajalo je iznimno kraće, 15 dana. Rok od 15 dana uvjetovan je i 

rokovima podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu unutar Podmjere 7.1. iz koje je financirana 

izrada predmetne Strategije. U vremenu trajanja savjetovanja nije pristigla niti jedna 

primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti na Strategiju razvoja turizma na području Općine 

Barban 2020. – 2025. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

objavljeno je dana 22. ožujka 2021. godine na web stranicama Općine Barban. 

Strategija razvoja turizma na području Općine Barban izrađuje se u cilju valorizacije raznolike 

turističke ponude i načina definiranja razvojnih turističkih projekata kojima bi se poboljšala 

kvaliteta postojeće turističke ponude i stvorili preduvjeti za razvoj dodatne ponude i ukupnog 

razvoja turizma Općine Barban za buduće razdoblje do 2025. godine. 

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje predmetne Odluke. 

 

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE 

Financijska sredstva potrebna za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine 

Barban za 2021. godinu. 


