
                     IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE 

ZA  2018. GODINU 

 

 

 U ovom Izvješću predočavaju se aktivnosti tijela zajednice: Skupštine, Turističkog 

vijeća i Nadzornog odbora te Turističkog ureda i direktora ureda. 

 

 

Skupština: 

8. sjednica Skupštine 

         -  održana  28. ožujka  2018. godine 

 Usvajaju se:  Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Zajednice 

za 2017. godinu, Izvješće o izvršenju programa rada za 2017. godinu, Izvješće o izvršenju 

financijskog plana Turističke zajednice za 2017. godinu. 

 

II. Izborna sjednica Skupštine  
 -  održana  19. travnja  2018. godine 

           Potvrđen je mandat članovima Skupštine Turističke zajednice općine Dugi Rat, 

izabrani su članovi Turističkog vijeća, članovi Nadzornog odbora te predstavnik Turističke 

zajednice općine Dugi Rat u Skupštinu Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije. 

 

1. sjednica nove Skupštine 

            - održana  10. prosinca  2018. godine 

 Usvajaju se:   zapisnik s Izborne Skupštine, Izvještaj o turističkoj sezoni 2018. godine, 

Izvještaj o radu Turističke zajednice za 2018. godine, Izvješće Nadzornog odbora o 

obavljenom nadzoru poslovanja Turističke zajednice općine Dugi Rat za razdoblje  od  1. 

siječnja  do  30. rujna  2018. godine, donošenje I. Izmjene i dopune financijskog plana za 

2018. godinu, donošenje Programa rada Turističke zajednice za 2019. godinu, donošenje 

Financijskog plana Turističke zajednice za 2019. godinu. 

            
 

Turističko vijeće:   

27. sjednica Vijeća: 

 -  održana  06. veljače   2018. godine 

 Temeljem članka 24. Statuta Turističke zajednice općine Dugi Rat, Turističko vijeće 

raspisuje izbore za članove nove Skupštine. Financijski se pomaže Nogometnom klubu 

„Orkan“ u proslavi 100 godina postojanja te  DVD „Dalmacija“ u proslavi 80 godina 

postojanja.  Odlučuje se financirati sadnice tamarisa na području plaže Golubinka i Zenica.  

 

28. sjednica Vijeća: 

 - održana   05. ožujka  2018. godine 

 Donosi se Izvješće o izvršenju programa rada Turističke zajednice za 2017. godinu te 

Prijedlog  Financijskog izvješća za 2017. godinu. Odobrava se kupnja kamenih klupa za 

područje Duće Luka.  Odlučuje se da će Turistička zajednica tijekom sezone za manifestacije 

utrošiti više sredstava od planiranih  godišnjim programom rada i financijskim planom za 

2018. godinu, a iz razloga što će Turistička zajednica na sebe preuzeti veći trošak financiranja 

manifestacija, kako bi Općina svoja sredstva mogla uložiti u komunalne poslove. 

 

 

 



29. sjednica Vijeća: 

 - održana  20. ožujka 2018. godine 

 Turističko vijeće jednoglasno prihvaća izvješće o obavljenom nadzoru Nadzornog 

odbora turističke zajednice općine Dugi Rat za razdoblje  od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. 

godine. 

 

30. sjednica Vijeća: 

  - održana  11. travnja  2018. godine 

    Analizira se točka dnevnog reda Priprema za Izbornu Skupštinu te se radi prijedlog za 

kandidate za članove novog Turističkog vijeća, Nadzornog odbora  i predstavnika u Skupštinu 

Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije.  

Odlučuje se organizirati sadnja dviju palmi na plaži u Malom Ratu te tamarisa u Dućama, 

pokraj turist biroa.  

Vijeće izdaje suglasnost da se rad u TIC-evima tijekom sezone organizira  na način predložen 

od strane direktorice Ureda. 

 

1. sjednica  novog Vijeća: 

 -održana  17. svibnja  2018. godine  

 Temeljem zapisnika s Osnivačke Skupštine , potvrđuje se mandat članovima 

Turističkog vijeća. Prihvaća se ponuda knjigovodstvenog servisa  vezano na mjesečnu cijenu 

računovodstvenih usluga. Financijski se pomaže MNK „Sveti Josip“ u organizaciji i 

održavanju malonogometnog turnira, NK „Orkan“ za proslavu stotog rođendana, Poljičkoj 

likovnoj udruzi „Krug“ za organizaciju likovne kolonije, Osnovnoj školi „Jesenice“ za 

organizaciju proslave 150 godina škole, Humanitarnoj udruzi Talaja za organiziranje 

humanitarnog koncerta. 

 

2. sjednica Vijeća: 

 -  održana  10. srpnja  2018. godine 

 Razgovaralo se o predstavki gospođe iz Duća na postupanje investitora trgovačkog 

društva Kostela Duće d.o.o. Omiš. 

 

3. sjednica Vijeća: 

 - održana 27. rujna 2018. godine 

 Prihvaća se Izvještaj o turističkoj sezoni  2018. godine. 

 

4. sjednica Vijeća: 

 - održana  17. listopada  2018. godine 

 Turističko vijeće daje svoj komentar na javnoj raspravi, vezano na prijedlog Zakona o 

turističkoj pristojbi. 

 

5. sjednica Vijeća: 

 -  održana 14. studenog 2018. godine  

Turističko vijeće jednoglasno donosi Prijedlog I. Izmjene i dopune financijskog plana 

za 2018. godinu koji će proslijediti  Skupštini na usvajanje. Donošenje Prijedloga programa 

rada za 2019. godinu, Prijedloga financijskog plana za 2019. godinu  i Zajedničkog programa 

Općine i Turističke zajednice o korištenju sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu 

odgađa se za sljedeću sjednicu Vijeća. Turističko vijeće daje pozitivno mišljenje Općinskom 

vijeću o Prijedlogu Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 

turističke sezone na području općine Dugi Rat u 2019. godini, dostavljenog od Općinskog 

načelnika. 



6. sjednica Vijeća: 

- održana  30. studenog  2018. godine 

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Turističke 

zajednice općine Dugi Rat  za razdoblje od 1. siječnja  do 30. rujna 2018. godine. 

Donosi se Prijedlog programa rada za 2019. godinu i Prijedlog financijskog plana za 2019. 

godinu te prosljeđuju Skupštini na usvajanje. Donosi se i Zajednički program Općine i 

Turističke zajednice o korištenju sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu.  

Donosi se Izvješće o radu Turističke zajednice za 2018. godinu u kojem se navode odluke, 

zaključci i aktivnosti tijela Zajednice te prosljeđuje Skupštini. Prihvaća se Izvješće direktora o 

njegovu radu i radu Ureda za 2018. godinu. 

 

 

 

Nadzorni odbor: 

8. sjednica Odbora: 

 -  održana  16. ožujka  2018. godine 

Obavlja se nadzor financijskog poslovanja Turističke zajednice za 2017. godinu. 

Prihvaća se Financijsko izvješće Turističke zajednice za 2017. godinu. Donosi se   Izvješće o 

obavljenom nadzoru te podnosi Turističkom vijeću i Skupštini turističke zajednice općine 

Dugi Rat te Turističkom vijeću turističke zajednice Županije splitsko-dalmatinske. 

 

1. sjednica novog Odbora: 

 - održana   12. studenog  2018. godine 

 

 Potvrđuje se mandat članovima Nadzornog odbora. Nadzorni odbor iz redova svojih 

članova bira predsjednika i njegovog zamjenika. 

Nadzorni odbor je jednoglasno prihvatio Financijsko izvješće Turističke zajednice općine 

Dugi Rat  za razdoblje od  1. siječnja do  30. rujna 2018. godine.  Donosi se   Izvješće o 

obavljenom nadzoru te podnosi Turističkom vijeću i Skupštini turističke zajednice općine 

Dugi Rat te Turističkom vijeću turističke zajednice Županije splitsko-dalmatinske. 

 

 

 

Turistički ured i direktor ureda: 

Ured je obavljao slijedeće aktivnosti: 

-  provođenje zadataka utvrđenih programom rada 

-  obavljanje stručnih i administrativnih poslova u svezi pripremanja sjednica tijela  

-  obavljanje stručnih i administrativnih poslova u svezi s izradom i izvršavanjem akata  

    tijela 

-  obavljanje svih poslova vezanih za ured, vođenje evidencija i statističkih podataka 

 

Direktor je obavljao slijedeće aktivnosti: 

-  provođenje odluka Turističkog vijeća 

-  izvršavanje poslova u skladu s odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i   

    tijela 

-  pripremanje sjednica tijela 

-  promotivne aktivnosti 

-  organiziranje rada u turističko informativnim centrima 

      -  kontinuirana suradnja s direktorima Turističkih zajednica, Glavnim uredom Hrvatske 



          turističke zajednice, Ministarstvom turizma 

-  suradnja s Općinom, Uredom za turizam, Policijskom postajom, Državnim 

    inspektoratom, Ministarstvom financija,  

-  suradnja s turističkim agencijama i iznajmljivačima 

-  obavljanje svakodnevnih poslova vezanih za rad i egzistenciju Turističke zajednice 

 

 

 

Dugi Rat,   10. prosinca 2018. godine 

 

 

          Predsjednik 

    Turističke zajednice: 

 

         Jerko Roglić 


