
 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA 
OPĆINE SV.FILIP I JAKOV 
Turistički ured 
Sv.Filip i Jakov, veljača 2016 
 
                                                             SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE 
                                                              OPĆINE SV.FILIP I JAKOV 
                                                                     
PREDMET:  Izvješće o radu Turističkog vijeća u 2015 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 2015. godine održano je 5 sjednice Turističkog vijeća i to: 
 
2. Sjednica Turističkog vijeća održana je dana 20. siječnja 2015.godine na kojoj su donesene slijedeće 
Odluke i zaključci:   
 

 Odluka o usvajanju zapisnika sa 1. Sjednice Turističkog vijeća općine Sv.Filip i Jakov 

 Odluka o raspisu Javnog poziva za sufinanciranje manifestacija u 2015 godini 

 Odluka o visini kotizacije za izlagače i sudionike 15.Festivala cvijeća 

 Odluka o isplati donacije LAG Lauri Biograd 

 Odluka o isplati regresa za godišnji odmor u visini od 2.000,00 kuna i ostalih 

neoporezivih davanja i naknada za radnike tijekom 2015 godine 

3. Sjednica Turističkog vijeća održana je dana 27. veljače 2015. godine na kojoj su donesene slijedeće 
odluke i zaključci: 
 

 Odluka o usvajanju zapisnika sa 2. Sjednice Turističkog vijeća općine Sv.Filip i Jakov 

 Odluka o prihvaćanju Izvješća  Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2014 

godinu 

 Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća i Izvješća o izvršenju Programa rada za 

2014 godinu  statističkog izvješća za 2014 godinu. 

 Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu direktorice i Turističkog ureda  za 2014 godinu 

 Odluka o donacijama Srednjoj školi Biograd, Mari Markusi iz Sv.Petra, Udruzi 

„Modus vivendi“  i KUD „Sv.Ivan Glavosijek“ Raštane Donje 

4. Sjednica Turističkog vijeća održana je dana 12. svibnja 2015.godine na kojoj su  donesene slijedeće, 
Odluke i Zaključci: 
 

 Odluka o usvajanju zapisnika sa 3. Sjednice Turističkog vijeća općine Sv.Filip i Jakov 

 Zaključak  o prihvaćanju  izvješća o 15. Festivalu cvijeća 

 Odluka o donacijama za manifestacije – Prijave na objavljeni Natječaj 
 

 Zaključak  o prihvaćanju Kalendara događanja za 2015 



 

 

 
 
 
5. Sjednica Turističkog vijeća održana je dana 9.listopada 2015.godine na kojoj su donesene slijedeće 
Odluke i Zaključci:  
 

 Odluka o usvajanju zapisnika sa 4. Sjednice Turističkog vijeća općine Sv.Filip i Jakov 

 Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća  i Izvješća o izvršenju programa rada od 

1.01. do 30.06.2015. godine  

 Zaključak o prihvaćanju Statističkog izvješća od 1.01. do 30.06.2015. godine  i 

rezultatima mjerenja kvalitete usluge metodom Tajnog gosta 

 Odluka o financijskim potporama 

6.sjednica Turističkog vijeća održana  31.listopada 2015 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 2015 godine,  

 Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za period od 
1.1. do 30. rujna 2015 godine i  

 Odluka o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana za  2016 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. 
 
                                                                                           PREDSJEDNIK 
                                                                                     TURISTIČKE ZAJEDNICE 
                                                                                   OPĆINE SV.FILIP I JAKOV 
 
                                                                                           Zoran Pelicarić 

 
Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2015 godinu usvojeno je na 4.sjednici Skupštine Turističke 
zajednice općine Sv. Filip i Jakov održanoj dana 29.ožujka 2016 godine. 
Urbroj: 102-1/16 
U Sv.Filip i Jakovu, 29.ožujka 2016 

                                        PREDSJEDNIK TURISTIČKE ZAJEDNICE 
                                 OPĆINE SV.FILIP I JAKOV 

                                Zoran Pelicarić 
 
   

 
 
 
 
 

 


