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PREDMET:  Izvješće o radu Turističkog vijeća u 2014 godini 
 
 
S obzirom da Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma propisuje obvezu da 
Turističko vijeće treba predočiti Izvješće o svom radu Skupštini Turističke zajednice na usvajanje slijedi 
kratki izvještaj o radu na sjednicama Turističkog vijeća. 
 
Tijekom 2014. godine održano je 6 sjednice Turističkog vijeća i to: 
 
12.sjednica Turističkog vijeća  održana 14. siječnja 2014.godine , te su donesene slijedeće odluke i 
zaključci: 

• Odluku o usvajanju zapisnika sa 11. Sjednice Turističkog vijeća općine Sv.Filip i Jakov 

• Odluku o angažiranju  na određeno vrijeme  Ane Barbaroša  kao suradnika za 
marketing   

• Odluka o isplati donacije Mariji Balen za sponzoriranje samostalne izložbe  

13.sjednica Turističkog vijeća održana je  27. veljače 2014. godine te su donesene slijedeće odluke i 
zaključci: 

• Odluku o usvajanju zapisnika sa 12. Sjednice Turističkog vijeća općine Sv.Filip i Jakov 

• Odluku o prihvaćanju Izvješća  Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2013 
godinu 

• Odluku o prihvaćanju Financijskog izvješća i Izvješća o izvršenju Programa rada za 
2013 godinu 

• Odluka o prihvaćanju  Statističkog izvješće za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2013 
godine 

• Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu direktora i Turističkog ureda  

• Odluka o Prijedlogu Pravilnika o arhivskoj građi. 

• Odluku o isplati regresa za godišnji odmor u visini od 2.000,00 kuna i isplate 
neoporezive naknade i drugih neoporezivih davanja tijekom godine  

• Odluku o prihvaćanju podmirivanja troškova za uređenje turističkih mjesta u visini 
od 70.000 kuna, a odnosi se na utrošak sredstava boravišne pristojbe preostale u 
mjestu Sv.Petar. 



14.sjednica Turističkog vijeća  održana 14. svibnja 2014.godine , te su donesene slijedeće odluke i 
zaključci: 

• Odluku o usvajanju zapisnika sa 13. Sjednice Turističkog vijeća općine Sv.Filip i Jakov 

• Odluku o prihvaćanju Financijskog izvješća od 01.01 do 31.03. 2014 godine  

• Odluka o prihvaćanju Prijedloga  Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014 god 

• Odluke o donacijama za manifestacije – Prijave na objavljeni Natječaj 

• Odluke o prihvaćanju  ponude za projekt uređenja Trga ispred TIC-a 

• Odluke o  raspisivanje natječaja za turističku fotografiju i isplati novčanih naknada 

 
15.sjednica Turističkog vijeća  održana 31.srpnja 2014.godine , te su donesene slijedeće odluke i 
zaključci: 

• Odluku o usvajanju zapisnika sa 14. Sjednice Turističkog vijeća općine Sv.Filip i Jakov 

• Odluku o prihvaćanju Financijskog izvješća od 1.01. do 30.06.2014. godine 

• Odluku o raspisivanju izbora za Skupštinu Turističke zajednice i  broju predstavnika 
pojedine skupine 

16.sjednica Turističkog vijeća  održana 18.kolovoza 2014.godine , te su donesene slijedeće odluke i 
zaključci: 

• Odluku o usvajanju zapisnika sa 15.-e Sjednice Turističkog vijeća općine Sv.Filip i 
Jakov 

• Odluku o osnivanju PPS kluba „BIOGRADSKA RIVIJERA –SRCE JADRANA“ 

1.sjednica Turističkog vijeća ( u novom mandatu ) održana  31.listopada 2014 godine na kojoj su  
donesene slijedeće odluke i zaključci:  

• Odluka o prihvaćanju  Financijskog izvješća, Izvješća o izvršenju Programa rada i 
Statističko izvješće od 1.1. do 30. rujna 2014 godine,  

• Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za period od 
1.1. do 30. rujna 2014 godine i  

• Odluka o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana za  2015 godinu. 
 
Turističko vijeće je shodno članku 26.Statuta TZO Sv.Filip i Jakov provodilo Odluke i zaključke 
Skupštine TZO Sv.Filip i Jakov, predložilo godišnji program rada,  financijski plan, izmjenu I dopunu 
Financijskog plana  i godišnje financijsko izvješće.  
Imovinom Turističke zajednice upravljalo se sukladno Statutu TZO Sv.Filip i Jakov i Zakonu o turističkim 
zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. 
 
Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2014 godinu usvojeno je na 2.sjednici Skupštine Turističke 
zajednice općine Sv. Filip i Jakov održanoj dana 27.ožujka 2015 godine. 
Urbroj: 119-3/15 
U Sv.Filip i Jakovu, 27.ožujka 2015 

                                        PREDSJEDNIK TURISTIČKE ZAJEDNICE 
                                 OPĆINE SV.FILIP I JAKOV 

 
                                Zoran Pelicarić 



   
 
 
 
 
 

 


