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PREDMET:  Izvješće o radu Turističkog vijeća u 2013 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 2013 godine održane su 4 sjednice Turističkog vijeća i to: 
 
22.02.2013 godine održana je 8.sjednica Turističkog vijeća na kojoj su doneseni slijedeći 
zaključci i odluke: 

• Verificiran je zapisnik sa 7.sjednice Turističkog vijeća  
• Odluka o  prihvaćanju izvješću o radu Turističkog vijeća za 2012 godinu 
• Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu direktora i radu Turističkog ureda za 2012 

godinu. 
• Odluka o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za razdoblje 

od 1.1. do 31.12.2012 godine  
• Odluka o otpisu duga boravišne pristojbe  HP ''Iliriji'' d.d. Biograd iz 1999 godine u 

iznosu od 31.720,87 Kuna zbog nastupa zastare. 
• Odluka o isplati neoporezive naknade i ostalih naknada,dopunskog zdravstvenog 

osiguranja djelatnicima Turističkog ureda temeljem važećeg Pravilnika o isplatama 
plaća i naknada. 

• Odluka o isplati regresa za godišnji odmor 
• Odluka o investiranju u izmjenu električnih instalacija u zgradi Općine u iznosu do 

20.000,00 kuna.  
• Odluka o isplati donacije za tiskanje monografije o 40-obljetnici biogradske Srednje 

škole u iznosu od 1.000,00 Kuna. 

21.06.2013 godine održana je 9.sjednica Turističkog vijeća  na kojoj su usvojeni sljedeće 
Odluke i zaključci: 

• Verificiran zapisnik sa 8.sjednice Turističkog vijeća 

• Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća  o Izvršenju programa rada za razdoblje 
od 1.1 do 31.03.2013 godine 

• Prihvaćeno je Izvješće o održanom 13.Festivalu cvijeća zadarske županije 

• Odluka o donaciji „Cvjetograda“ dječjem vrtiću Cvit i montažne pozornice Općini 
Sv.Filip i Jakov. 

• Prihvaćen je prijedlog o angažiranju informatora –kontrolora tijekom turističke sezone. 

• Odluke o odobrenim donacijama za manifestacije i to: 
- AŠK ROGOVO SV.FILIP I JAKOV za projekt ''Cvjetnom obalom Sv.Filip i Jakov-

Turanj-Sv.Filip i Jakov i 5.atletsku utrku „Sv.Roko“ iznos od 4.000,00 Kuna. Za 
prvenstvo Zadarske Županije u krosu odobrio se iznos od 2.000,00 kuna  

- ŽENSKA KLAPA KARMEL, TURANJ za projekt ''Večer klapske pisme Kamena 
Dalmacija'' odobrio se iznos od 5.000,00 Kuna. 



- JEDRILIČARSKI KLUB ''SV.ROKO''-SV.FILIP I JAKOV , za projekt jedriličarska 
regata Sv.Roko 2013, odobrio se iznos od 5.000,00 Kuna.  

- SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO LIPA, za projekt Likovna kolonija ''Svibanj 
2013'' Turanj i izložba radova, odobrio se iznos od 1.500,00 Kuna 

- KUU MASLINA TURANJ, za projekte Folklorna večer '' Bonaca mi spokoj 
daje''...IN, Večer/smotra ''Oj ti Turnje moje, moje selo milo'', odobrio se iznos od 
8.000,00 Kuna. Za program Stari običaji i domaća spiza Turanj i koncert Božićnih 
pjesama Božićnih programa (Turanj) , odobrio se iznos od 6.000,00 kuna 

- KUD SV.ROKO , SV.FILIP I JAKOV, za projekte , Lito Folklora u sv.filip i Jakovu, 
Brodom po pašmanskom kanalu,Do budućnosti tragovima vlastite prošlosti, 
maškare u Sv.Filip i Jakovu, Odlazak na jednu od državnih smotri u RH ili 
inozemstvo i Osluhni nutarnje zvono, odobrio se iznos od 26.000,00 Kuna 

- KK PRISTAN, SV.FILIP I JAKOV, za projekt košarkaške i druge sportske i 
ekološke aktivnosti tijekom ljeta, Street baal za djecu i odrasle, odobrio se iznos 
od 6.000,00 Kuna 

- ODBOJKAŠKI SAVEZ ZAGREB, za projekt tradicionalnog turnira odbojke na 
pijesku u Sv.Filip i Jakovu, odobren je iznos od 6.000,00 Kuna 

- MJESNI ODBOR SV.FILIP I JAKOV , za projekt 23. Susreta klapa na 'vr sela, 
odobren je iznos od 4.000,00 Kuna  

- Udruga “FRKATA“ , Tkon za jedrenje u gajeti na latinsko idro i trevu po 
Pašmanskom kanalu odobrava se iznos od 1.0000,00 Kuna 

- BOĆARSKI KLUB , RAŠTANE DONJE, za projekt turnir u boćanju, odobrava se 
iznos od 1.500,00 Kuna. 

• Na 9. Sjednici Turističkog vijeća, članovi su bili upoznati sa Izvješćem o obavljenom 
nadzoru Hrvatske turističke zajednice nad poslovanjem Turističke zajednice općine 
Sv.Filip i Jakov za 2012 godinu, Ur.broj:2031/05-4-2/13. Od 20.lipnja 2013 godine. 
Primljeno je na znanje da će Turističko vijeće ubuduće dinamiku sjednica prilagoditi 
realnim potrebama Turističke zajednice shodno članku 32. Zakona o turističkim 
zajednicama i promicanju hrvatskog turizma .  

Temeljem obavljenog Nadzora poslovanja Turističke zajednice općine Sv. Filip i  Jakov za 
2012. godinu sačinjeno je izvješće koje se dostavilo Hrvatskoj turističkoj zajednici nakon što 
se Izvješće razmotrilo na svim tijelima Zajednice. 
27.09.2013 godine održana je 10. sjednica Turističkog vijeća, na kojoj su donesene slijedeće 
Odluke i zaključci: 

• Verificiran je zapisnik sa 9.sjednice Turističkog vijeća  

• Odluka o prihvaćanju prijedloga o izvršenju programa rada i Financijskog izvješće od 
1.1 do 30.06.2013 godine 

• Zaključak o prihvaćanju statističkog izvješća za razdoblje od 1.1 do 30.08.2013 
godine 

• Odluka o prihvaćanju Akta o grafičkom prikazu i opisu znaka Turističke zajednice 
Općine Sv. Filip i Jakov 

• Prihvaćen je prijedlog smjernica za izradu Programa rada TZO Sv. Filip i Jakov za 
2014 godinu 

• Odluke o isplati financijske potpore i to: 
- KUD-u Sv.Roko -2.000,00 Kuna za manifestaciju ''Osluhni nutarnje zvono'' 

- Klapi Cantus – 3.000,00 Kuna za koncert sa ostalim klapama,  
- UDRUZI GLAGOLJAŠA ZADAR- 2.000,00 Kuna za izdavanje časopisa SLOVO 

ROGOVSKO 

- Filipu Đinđiću – 1.000,00 Kuna za otkup knjiga o staroj župi Sv.Mihovila, 
povodom 4.Festivala Slovo Rogovsko 



• Donesena Odluka o imenovanju predsjednika  TZO Sv. Filip i Jakov Zorana 
Pelicarića za drugog ovlaštenog potpisnika. 

• Donesena je Odluka o izmjeni i dopuni pravilnika  o obračunu i isplati plaća, naknada 
i ostalih primanja djelatnika turističkog ureda TZO Sv. Filip i Jakov 

• Donesena  je Odluka o angažiranju djelatnice Ane Barbaroša na mjesto suradnika za 
marketing na određeno vrijeme do 31.12.2013 godine. 

 
31.listopada 2013 godine održana je 11. sjednica Turističkog vijeća na kojoj su donesene 
slijedeće Odluke i Zaključci: 

• Verificiran je zapisnik sa 10.sjednice Turističkog vijeća  

• Zaključak o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru 

• Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća i Izvješća o izvršenju Programa rada za 
razdoblje od 1.siječnja do 30.rujna 2013 godine 

• Odluka o prihvaćanju prijedloga Izmjene i dopune Financijskog plana za 2013 godinu 

• Odluka o prihvaćanju prijedloga Programa rada i Financijskog plana TZO Sv. Filip i 
Jakov za 2014 godinu 

• Odluka o prihvaćanju prijedloga zajedničkog plana utroška 30% boravišne pristojbe 
za 2014 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 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. 
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