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Točka 9. 
 

Razmatranje prijedloga i donošenje  Odluke o izmjeni 
Odluke o izradi Strateškog plana razvoja turizma na 
području Grada Buzeta za razdoblje 2018. - 2025.  
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URBROJ: 2106/01-05/01-18-7 
Buzet, 13.12.2018. 

 
 
 

                                GRADSKO VIJEĆE  
                         GRADA BUZETA 

    
 

 
Predmet: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Strateškog plana razvoja turizma 
na području Grada Buzeta za razdoblje 2018. - 2025. 

        - dostavlja se 
 
Temeljem odredba članka 33.Statuta Grada Buzeta (''Službene novine Grada Buzeta'', 
broj 7/17. i 8/10.) dostavlja se Gradskom vijeću Grada Buzeta prijedlog Odluke o izmjeni 

Odluke o izradi Strateškog plana razvoja turizma na području Grada Buzeta za razdoblje 2018. 

– 2025., na razmatranje i prihvaćanje. 
   
Za obrazloženje predmetne točke te davanja odgovora na sjednici Gradskog 

vijeća Grada Buzeta zadužuje se gospođa Elena Grah Ciliga, pročelnica Upravnog 
odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta.   
 
       
 
        
                GRADONAČELNIK 
              Siniša Žulić, v.r. 
 

 

 

 

 

 

 



 
REPUBLIKA HRVATSKA 
  ISTARSKA ŽUPANIJA 
         GRAD BUZET 
Upravni odjel za opće poslove 
    društvene djelatnosti  
     i razvojne projekte 
KLASA: 334-01/17-01/10 
URBROJ: 2106/01-05/01-18-6 
Buzet, 12.12.2018. 

 
 

         GRADONAČELNIKU  
       

 
Predmet: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Strateškog plana razvoja turizma    
                  na području Grada Buzeta za razdoblje 2018. - 2025. 

        - dostavlja se 
 
 

Poštovani, 
 

 u privitku dostavljamo prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Strateškog 
plana razvoja turizma na području Grada Buzeta za razdoblje 2018. - 2025. 
  

Molimo gradonačelnika da razmotri predmetnu Odluku te istu uputi Gradskome 
vijeću Grada Buzeta na razmatranje i prihvaćanje. 
 
 S poštovanjem,  
       
 
       
            
                      PROČELNICA 
           Elena Grah Ciliga, v.r. 
     
      
 
 
U privitku: 

1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Strateškog plana razvoja turizma na 
području Grada Buzeta za razdoblje 2018. - 2025. 

 

 

 



Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 

br.33/01,60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12. 

19/13 – pročišćeni tekst, 137/15) i članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada 

Buzeta broj. 7/17. – pročišćeni tekst i 10/18), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici 

održanoj dana _______ 2018. godine, donijelo sljedeću 

 
O D L U K U 

o izmjeni Odluke o izradi Strateškog plana razvoja turizma na području Grada Buzeta 
za razdoblje 2018. - 2025. 

 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o izradi Strateškog plana razvoja turizma na području Grada Buzeta za razdoblje 
2018. - 2025. („Službene noviname Grada Buzeta“ broj 6/17), dalje u tekstu: Odluka,  mijenja 
se naslov i sada glasi: 
 
„Odluka o izradi Strateškog plana razvoja turizma na području Grada Buzeta za 
razdoblje 2020. – 2026.“ 
  

Članak 2. 
 

U članku 1.,  2. i 3. Odluke izraz „razdoblje 2018.-2025.“ zamjenjuje se izrazom „razdoblje 
2020.-2026.“  
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Grada Buzeta''. 

KLASA:  

URBROJ: 

Buzet, _________ 2018.  

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA   

Predsjednik 

Dejan Jakac                                                                           

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

Odluke o izmjeni Odluke o izradi Strateškog plana razvoja turizma na području Grada 
Buzeta za razdoblje 2018. - 2025. 

 
1.PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE OVOG AKTA 

 

Pravna osnova za donošenje ovog akta je članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN br.33/01,60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12. 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15) i članka 19. Statuta Grada 

Buzeta („Službene novine Grada Buzeta broj. 7/17. – pročišćeni tekst i 10/18). 

Predložena Odluka izrađena je u skladu sa Pravilnikom o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge 

i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014.-2020., podmjerom 7.1.1. „podmjere 7.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za 

razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i 

upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne 

vrijednosti” – provedba operacije 7.1.1.” Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica 

lokalne samouprave” te natječajem za dodjelu bespovratnih sredstava od strane Agencije za 

plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.  

 

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE ĆE 

NASTATI NJEGOVIM DONOŠENJEM 

 

Ovom izmjenom Odluke predlaže se izmjena naziva Strateškog plana razvoja turizma na 

području Grada Buzeta u dijelu razdoblja koje će obuhvaćati dokument, tj. predlaže se da 

umjesto razdoblja od 2018. do 2025., dokument obuhvaća razdoblje od 2020. do 2026.  

Grad Buzet prijavio je 26.7.2017. godine projekt izrade „Strateškog plana razvoja turizma na 

području Grada Buzeta za razdoblje 2018. – 2025. na natječaj Mjere M07 „Temeljne usluge i 

obnova sela u ruralnim područjima“, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014. – 2020. za provedbu tipa operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za 

razvoj jedinica lokalne samouprave“. Dana 18.4.2018. godine zaprimljena je Odluka o 

prihvatljivosti (KLASA: 440-12/17-07-01-01/0121) za projekt izrade „Strateškog plana razvoja 

turizma na području Grada Buzeta za razdoblje 2018. – 2025. Nakon zaprimljene Odluke o 

prihvatljivosti Grad Buzet je dana 2.7.2018. godine potpisao Ugovor o financiranju za operaciju 

7.1.1. i predmetni projekt izrade „Strateškog plana razvoja turizma na području Grada Buzeta 

za razdoblje 2018. – 2025. Sukladno članku 4. predmetnog Ugovora Grad Buzet je dužan u 

roku od 8 mjeseci od potpisa Ugovora dostaviti zaprimljene ponude za izradu dokumenta 

zaprimljene u provedenom postupku javne nabave te po primitku Odluke o dodjeli sredstava 

sklopiti Ugovor sa izvršiteljem.  

Sukladno navedenom predlaže se da se izmijeni razdoblje provedbe dokumenta i da dokument 

sada glasi „Strateški plan razvoja turizma na području Grada Buzeta za razdoblje 2020. – 

2026“. Navedena izmjena naziva neće utjecati na sadržaj i svrhu dokumenta već će 

predstavljati stvarno razdoblje provedbe dokumenta koji će Gradu Buzetu služiti radi 

unaprjeđenja turističke ponude  na području Grada Buzeta i prijavu novih projekata u turizmu. 

Navedeni naziv potrebno je mijenjati uz suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne 

samouprave sukladno uvjetima natječaja.  

 

 



3. PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU AKTA 

 

Za provedbu ovoga akta nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u Proračunu 

Grada Buzeta. 

 

 

 




