
                     IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE 

ZA  2019. GODINU 

 

 

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

vijeća i Nadzornog odbora te Turističkog ureda i direktora ureda. 

 

Skupština: 

2. sjednica Skupštine 

            - održana 28. ožujka  2019. godine 

Izabran je predstavnik Turističke zajednice općine Dugi Rat u Skupštinu Turističke  

zajednice Splitsko-dalmatinske županije. Usvaja se Izvješće  Nadzornog odbora o obavljenom 

nadzoru poslovanja Turističke zajednice općine Dugi Rat za razdoblje  od  1. siječnja  do  31. 

prosinca  2018. godine, Izvješće o izvršenju programa rada za 2018. godinu, Financijsko 

izvješće Turističke zajednice za 2018. godinu. 

 

3. sjednica Skupštine 

 - planirana 16. prosinca 2019. godine 

 

 

Turističko vijeće:   

7. sjednica Vijeća: 

 -  održana  04. veljače   2019. godine 

 Odlučuje se, obzirom na relativno mali udjel u ukupno predviđenom budžetu za 

zajedničko oglašavanje sa TZ-Splitsko dalmatinske županije,  Turistička zajednica će se 

samostalno oglašavati na tržištima Njemačke i Austrije. Udruga Odjel za vizije produkcija iz 

Splita izradit će novi turistički film za Turističku zajednicu. 

 

8. sjednica Vijeća: 

 - održana   06. ožujka  2019. godine 

 Donosi se Izvješće o izvršenju programa rada Turističke zajednice za 2018. godinu te 

Prijedlog  Financijskog izvješća za 2018. godinu koji se podnosi Nadzornom odboru na 

razmatranje i Skupštini Turističke zajednice na usvajanje. Formira se Stručno povjerenstvo za 

provedbu uređenja zelene površine na istočnom ulazu u mjesto Dugi Rat. 

 

 

9. sjednica Vijeća: 

 - održana  21. ožujka 2019. godine 

Turističko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o obavljenom nadzoru Nadzornog 

odbora turističke zajednice općine Dugi Rat za razdoblje  od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. 

godine. Turistička zajednica općine Dugi Rat sudjelovat će financijskom potporom u 

organiziranju i održavanju svih kulturno-zabavnih, sportskih, ekoloških i ostalih manifestacija 

i aktivnosti u 2019. godini na području općine Dugi Rat, kojima je cilj promocija, 

unaprjeđenje i poboljšanje kvalitete turizma i turističke destinacije.  

 

10. sjednica Vijeća: 

  - održana  8. svibnja 2019. godine 

    Donosi se odluka o odabiru ponude za „Hortikulturno uređenje otoka uz D8 u Dugom 

Ratu“.  



 

11. sjednica  novog Vijeća: 

 -održana  23. svibnja  2019. godine  

Turističko vijeće jednoglasno odlučuje organizirati rad u TIC-evima tijekom sezone 

kao i prošle godine. 

 

12. sjednica Vijeća: 

 -  održana  5. srpnja  2019. godine 

Turistička zajednica Općine Dugi Rat iskazuje protivljenje i komentar na prijedlog 

Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe sukladno pozivu Ministarstva 

turizma u Savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o najnižem i najvišem 

iznosu turističke pristojbe. 

13. sjednica Vijeća: 

 - održana 20. kolovoza 2019. godine 

Turističko vijeće jednoglasno donosi Mišljenje o visini turističke pristojbe za općinu 

Dugi Rat za 2020. godinu te ga upućuje Županijskoj skupštini. 

Turističko vijeće jednoglasno donosi Mišljenje o visini turističke pristojbe za općinu Dugi Rat 

za 2021. godinu te ga upućuje Županijskoj skupštini. 

Predlaže se Općini Dugi Rat da s poduzećem Peovica d.o.o. ugovori drugačiji sistem odvoza i 

naplate odvoza smeća za iznajmljivače zbog: previsokog fiksnog dijela vezanog za broj 

ležajeva i  potrebe odvoza smeća subotom ili nedjeljom. 

 

14. sjednica Vijeća: 

 - održana  19. rujna  2019. godine 

 Odlučilo se uputiti dopis Hrvatskoj udruzi privatnih brodara Jesenice, sa zahtjevom za 

upozorenjem svojih članova  na njihovo odgovorno ponašanje u svezi ispuštanja fekalija u 

more na području naše općine. 

 

15. sjednica Vijeća: 

 -  održana 11. studenog 2019. godine  

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

za 2019. godinu koji će proslijediti  Skupštini na usvajanje. Donošenje Prijedloga programa 

rada za 2020. godinu, Prijedloga financijskog plana za 2020. godinu  i Zajedničkog programa 

Općine i Turističke zajednice o korištenju sredstava boravišne pristojbe za 2020. godinu 

Turističko vijeće daje pozitivno mišljenje Općinskom vijeću o Prijedlogu Odluke o 

privremenoj zabrani izvođenja radova tijekom turističke sezone na području općine Dugi Rat 

u 2020. godini, dostavljenog od Općinskog načelnika. 

16. sjednica Vijeća: 

  -  održana  3. prosinca 2019. godine  

 Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Turističke 

zajednice općine Dugi Rat  za razdoblje od 1. siječnja  do 30. rujna 2019. godine. 

Donosi se Izvješće o radu Turističke zajednice za 2019. 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 2019. godinu. Prezentira se novi promotivni film općine Dugi 

Rat. 

 

 

 



 

 

Nadzorni odbor: 

2. sjednica Odbora: 

 -  održana  13. ožujka  2019. godine 

Obavlja se nadzor financijskog poslovanja Turističke zajednice za 2018. godinu. 

Prihvaća se Financijsko izvješće Turističke zajednice za 2018. 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. 

 

3. sjednica novog Odbora: 

 - održana   21. studenog  2019. godine 

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,  3. prosinca 2019. godine 

 

 

          Predsjednik 

    Turističkog vijeća: 

  

         Jerko Roglić 

 


