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

Novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 

123/7.),) i članka 30. Statuta Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina, broj 21/18.), Općinsko 

vijeće Općine Gračišće na svojoj sjednici održanoj 12. veljače 2019. godine, donosi 

 

 

O D L U K U  

o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Strategije razvoja turizma  

na području Općine Gračišće za razdoblje 2018.-2023. 

 

 

I. 

Naslov Odluke o izradi Strategije razvoja turizma na području Općine Gračišće za razdoblje 

2018-2023 („Službene novine Grada Pazina“, broj 28/17 ) mijenja se tako da sada glasi:  

„Odluke o izradi Strategije razvoja turizma na području Općine Gračišće za razdoblje 2020-

2025“ 

II. 

Članak I. Odluke o izradi Strategije razvoja turizma na području Općine Gračišće za razdoblje 

2018-2023 („Službene novine Grada Pazina“, broj 28/17) mijenja se tako da sada glasi:   

 

„I. 

Donosi se Odluka o izradi Strategije razvoja turizma na području Općine Gračišće za 

razdoblje 2020.-2025. (u daljnjem tekstu: Strategija).“ 

 

III. 

Članak III. Odluke o izradi Strategije razvoja turizma na području Općine Gračišće za 

razdoblje 2018-2023 („Službene novine Grada Pazina“, broj 28/17) mijenja se tako da sada glasi:  

 

„III. 

Cilj izrade Strategije je da se utvrde razvojni ciljevi usmjereni prema razvoju turizma 

uključujući ruralni turizam, te da se definiraju razvojni prioriteti, mjere i projekti koji će doprinijeti 

valorizaciji turističke ponude, te prirodne i kulturne baštine na području Općine Gračišće za razdoblje 

do 2025. godine. 

Očekuje se da će Strategija odgovoriti na lokalne izazove razvoja održivog turizma, da će 

potaknuti ulaganja i korištenje EU fondova u turizmu i ruralnom turizmu u sinergiji sa poljoprivredom 

u razdoblju od 2020. do 2025. godine. 
 

IV. 

Članak IV. Odluke o izradi Strategije razvoja turizma na području Općine Gračišće za 

razdoblje 2018-2023 („Službene novine Grada Pazina“, broj 28/17 ) mijenja se tako da sada glasi: 

 

„IV. 

Strategija razvoja turizma treba sadržavati sljedeće elemente: 

- Analizu trenutnog stanja turizma na području Općine Gračišće, 

- mogućnosti razvoja turizma na području Općine Gračišće s posebnim naglaskom na 

informiranje i edukaciju stanovnika o financiranju ulaganja iz EU fondova  sa ciljem veće 

iskoristivosti istih na lokalnom području, 

- strateške ciljeve i razvojne prioritete iz područja turizma, 

- planirane projekte razvoja turizma za razdoblje do 2025. godine.“ 
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V. 

Članak V. Odluke o izradi Strategije razvoja turizma na području Općine Gračišće za 

razdoblje 2018-2023 („Službene novine Grada Pazina“, broj 28/17.) mijenja se i sada glasi: 

 

„V. 

U okviru Strategije razvoja turizma posebno će se obraditi razvojni projekti kojima će se 

poboljšati kvaliteta postojeće turističke ponude i stvoriti preduvjeti za cjelokupni razvoj turizma 

Općine Gračišće. Pojedini razvojni projekti proizlaze iz Programa ukupnog razvoja Općine Gračišće 

2015.-2020. godine. Planirani projekti su sljedeći: 

- Popločenje i obnova starogradske jezgre II. faza, 

- Centar za posjetitelje, 

- Sanacija sakralnih objekata, 

- Osmišljavanje tematske staze i nabava turističkog vlakića, 

- Brendiranje i razvoj organizacije vjenčanja, 

- Uređenje i organizacija Muzeja vina u naselju Gračišće, 

- Edukacija privatnih iznajmljivača i lokalnih stanovnika, 

- Osnivanje i razvoj OPG-a kroz diverzifikaciju djelatnosti, prije svega ruralni turizam,  

- Daljnji razvoj vinogradarstva i vinarstva na području Općine kao atraktivne osnove za 

turistički razvoj.“ 

 

VI. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i 

Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav  i Sv. Petar u Šumi.. 

 

 

KLASA: 334-01/19-01/03 

URBROJ: 2163/02-02-02-19-2 

Gračišće, 12. veljače 2019.  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 

 

 

      Predsjednik 

  Općinskog vijeća 

Marijan Brozan, v.r. 
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Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.) i 

članka 45. Statuta Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/18.), Općinski načelnik 

Općine Gračišće dana 01. veljače 2019. godine donosi  

 

 

O D L U K U 

o I. izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi jednostavne nabave robe,  

radova i usluga 

 

 

Članak 1. 

U glavi III. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave robe, radova i usluga  (Službene novine 

Grada Pazina“ broj 7/17) članak 6. stavak 3. mijenja se tako da sada glasi: 

 

„Članak 6. 

 Poziv se dostavlja na adrese najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta. 

 Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave, poziv se može uputiti i samo jednom 

gospodarskom subjektu, u slijedećim slučajevima. 

Kada je to potrebno iz tehničkih ili umjetničkih razloga ili kod zaštite isključivih prava te na temelju 

posebnih propisa, 

Odvjetničkih usluga, javnobilježničkih usluga, zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, usluga 

obrazovanja, konzultantskih usluga, konzervatorskih usluga, usluga vještaka i sl.,  

Kada je to potrebno radi završetka započetih, ali povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina 

(ugovorenih usluga, izvođenih radova ili isporuke robe). 

Poziv za dostavu ponuda slanjem na adrese gospodarskih subjekata upućuje se na način koji 

omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, 

izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda emailom i sl.). 

Iznimno, ako nije dostavljena niti jedna ponuda po Pozivu, ako se radi o specifičnoj nabavi za 

koju nema informacija o dovoljnom broju gospodarskih subjekata ili slično, Poziv se može objaviti i 

na web stranici Općine Gračišće i/ili u elektroničkom oglasniku javne nabave.“ 

 

Članak 2. 

 U glavi IV. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave robe, radova i usluga  (Službene novine 

Grada Pazina“ broj 7/17) članak 8. stavak 1. mijenja se tako da sada glasi: 

 

„Članak 8. 

 Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda. 

Ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda, osim cijene u obzir se može uzeti 

i kvaliteta, kvalifikacije stručnjaka, tehničke prednosti, estetske, funkcionalne i ekološke osobine, 

operativni troškovi, ekonomičnosti, datum isporuke, rok isporuke ili izvršenja te drugi elementi te će 

Naručitelj u zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda obrazložiti razloge odabira izabrane 

ponude.  

Ponuditelji, uz dostavljenu ponudu – popunjenog ponudbenog lista i troškovnika, dužni su 

dostaviti:  

Dokaze da ne postoje razlozi za isključenje ponuditelja, 

Dokazati pravnu i poslovnu, financijsku, tehničku i dr. sposobnost, na način kako je to 

predvidio Zakon i kako se to navodi u dokumentaciji, obveznom prilogu poziva za dostavljanje 

ponude. 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude/zaključenju ugovora o nabavi, na prijedlog 

Povjerenstva, donosi Općinski načelnik. 
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Odluku o odabiru najpovoljnije ponude/zaključenju ugovora o nabavi može se donijeti i kada 

je, od više pozvanih, zaprimljena prihvatljiva ponuda samo jednog ponuditelja.  

Ako se temeljem poslanih zahtjeva za dostavljanje ponude i objavljenog poziva za 

dostavljanje ponude i objavljenog poziva za dostavljanje ponude ne zaprimi niti jedna ponuda, ili niti 

jedna zaprimljena ponuda ne udovoljava uvjetima iz poziva, ili iz nekog drugog razloga koji 

objektivno sprečava realizaciju nabave, Općinski načelnik će Odlukom poništiti postupak nabave. „ 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada 

Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u šumi.  

 

 

KLASA: 406-01/17-01/02 

URBROJ: 2163/02-01-01-19-2 

Gračišće, 01. veljače 2019.  

 

 

OPĆINSKI NAČENIK OPĆINE GRAČIŠĆE 

 

 

  Općinski načelnik 

Ivan Mijandrušić, v.r. 

 


