
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) te članka 30. st.1. toč.3. Statuta Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko–kninske 

županije“ broj 10/09, 09/10, 05/11, 03/13 i 08/13) Općinsko vijeće Općine Promina na 02.  

sjednici dana 10. srpnja 2017. god. donosi 

 

ODLUKU 

o izradi strateške studije  

Interpretacijski plan kulturne i prirodne baštine 

za područje Općine Promina 

 

Članak 1. 

 

Ovom se odlukom daje suglasnost za izradu strateške studije Interpretacijski plan 

kulturne i prirodne baštine za područje Općine Promina (dalje u tekstu Studija). 

 

Članak 2. 

 

Studijom iz članka 1. ove Odluke dopunjuje se strateški plan razvoja Općine Promina u 

dijelu koji se odnosi na sektor turizma. 

Cilj izrade Studije je sustavni razvoj turističkih proizvoda temeljenih na autentičnoj 

kulturnoj baštini Općine Promina. 

 

Članak 3. 

 

Metodologija izrade Studije treba obuhvatiti analizu postojećeg stanja, analizu 

potencijala kulturne baštine te razradu kulturno-turističkih proizvoda kojima će se prezentirati 

Općina. 

Radi postizanja cilja iz članka 2. stavka 1. ove Odluke Studija treba sadržavati: 

- benchmarking analizu uspješnih primjera iz prakse (na temelju usporedbe s drugim 

organizacijama prijedloge poboljšanja vlastitih rješenja)  

- najznačajnije teme koje oblikuju identitet Općine u lokalnom, nacionalnom i 

europskom kontekstu 

- prijedlog i opis jedinstvenih i autentičnih kulturno-turističkih proizvoda, atrakcija i 

interpretacijskih medija prezentiranja tema radi promišljenog i planskog oblikovanja kulturno-

turističke ponude Općine 

- prijedlog inovativnih načina i modela upravljanja očuvanjem baštinskih vrijednosti 

Općine 

- krovni preliminarni troškovnik i terminski plan provedbe projektnog ciklusa 

interpretacije i prezentacije Općine. 

 

Članak 4. 

 

Sredstva za izradu Studije osigurana su u Proračunu Općine Promina za 2017. god., 

konto 412610, pozicija R048, u iznosu od 210.000,00 kn, što uključuje i trošak procjene  

utjecaja na okoliš. 

 

Članak 5. 

 



Ovom Odlukom općinski načelnik ovlašćuje se za provedbu postupka odabira ovlaštene 

pravne/fizičke osobe za izradu Studije iz članka 1. ove Odluke, za sklapanje Ugovora o izradi 

studije s izabranim ponuditeljem, te za provedbu postupka njene izrade. 

 

Članak 6. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Šibensko-kninske županije“. 

 

KLASA: 021-05/17-01/2 

URBROJ: 2182/09-17-1 

Oklaj, 10. srpnja 2017. 
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