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 Na temelju članka 18. točka 2. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan 

br. 2/12), Općinsko vijeće Općine Pićan dana 26. srpnja 2017. donosi 

 

 

ODLUKU 

o izradi strategije razvoja turizma Općine Pićan 

 2018. - 2022. 

 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Pićan daje suglasnost za izradu temeljnog planskog dokumenta – 

Strategije razvoja turizma Općine Pićan 2018. – 2022. 

 

Članak 2. 

Strategijom razvoja turizma Općine Pićan do 2022. godine (dalje u tekstu Strategija) utvrdit će 

se razvojni ciljevi usmjereni prema gospodarskom razvoju Općine Pićan u turizmu i s njom 

povezanih djelatnosti. 

 

Ciljevi koji se trebaju ostvariti Strategijom su prije svega: 

 Utvrđivanje lokalnih mogućnosti u području razvoja turizma te povezivanje sa strategijama 

viših razina (regionalnim, nacionalnim i europskim); 

 Izrada situacijske analize gospodarske grane turizma na području Općine Pićan; 

 Izrada prijedloga strateškog pozicioniranja destinacije; 

 Izrada operativne strategije 

 Izrada akcijskog plana 

 Izrada procjene ekonomskih učinaka turizma i modela rasta 

 Izrada strateškog i operativnog marketinškog plana 

 

Članak 3. 

Ovlašćuje se načelnik Općine Pićan za osnivanje i imenovanje članova savjetodavnih i/ili 

radnih tijela zaduženih za pripremu i izradu dokumenta u skladu s ovom odlukom. 

 



 

Članak 4. 

Ovlašćuje se načelnik Općine Pićan da utvrdi prijedlog Strategije razvoja turizma Općine Pićan 

od 2018. do 2022. godine za javnu raspravu, a po njenom dovršetku i konačni prijedlog 

Strategije koji će se uputiti Općinskom vijeću na donošenje. 

 

Članak 5. 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan. 

 

Članak 6. 

Sredstva za izradu Strategije razvoja turizma osigurat će se u Proračunu Općine Pićan za 2018. 

godinu, a projekt izrade Strategije će se kandidirati na Natječaj Europskog poljoprivrednog 

fonda za ruralni razvoj – Mjera 7.1. 

 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama Općine 

Pićan“. 

 

 

 

Predsjednik općinskog vijeća 

Općine Pićan 

Silvan Juran, v.r. 

 

 

 

 

 

 


