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Broj: 108/2015. 

Igrane, 30. prosinca 2015. 

 

Z A P I S N I K 

 

SA VIII REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA IGRANE 

održane 30. prosinca 2015. godine (srijeda) u Konferencijskoj dvorani Igrane s početkom u 18 sati 

 

Predloženi DNEVNI RED: 

 

1. Otvaranje skupštine 

2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika 

3. Izbor verifikacijske komisije 

4. Izvješće verifikacijske komisije 

5. Usvajanje zapisnika sa VII sjednice skupštine 

6. Izvješće Turističkog vijeća o provedbi programa s financijskim izvješćem  

7. Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru 

8. Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana za 2015. godinu 

9. Donošenje godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2016. godinu 

10. Slobodna riječ 

 

Ad. 1. Otvaranje skupštine 

 

Predsjednik Turističke zajednice mjesta Igrane Ivan Talijančić otvorio je zasjedanje Skupštine i 

pozdravio sve nazočne. Na sjednicu skupštine uredno su pozvani svi članovi skupštine te su im uz pozivnice i 

predloženi dnevni red uručeni radni materijali: 

 Zapisnik sa VII sjednice skupštine 

 Izvješće Turističkog vijeća 

 Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru  

 Prijedlog izmjena i dopuna programa rada i financijskog plana za 2015. 

 Prijedlog godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2016.  

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen te je otvoren radni dio skupštine. 
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Ad. 2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika 

 

    Predsjednik Turističke zajednice mjesta Igrane Ivan Talijančić predlaže za zapisničara:  

 Slobodana Morovića,  

a za ovjerovitelje zapisnika: 

 Bogomira Lulića i  

 Karmela Lulića. 

 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad. 3.  Izbor verifikacijske komisije 

 

            Predsjednik Turističke zajednice mjesta Igrane Ivan Talijančić predlaže verifikacijsku komisiju u sastavu: 

 Toni Šimić, predsjednik 

 Tomislav Mihaljević, član i 

 Teo Cvitanović, član. 

 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

Ad. 4.  Izvješće Verifikacijske komisije 

 

            Izvješće Verifikacijske komisije podnio je Toni Šimić, predsjednik verifikacijske komisije te je konstatirao 

da na  skupštini prisustvuje 10 članova Turističke zajednice mjesta Igrane, a to znači da je prisutan natpolovični 

broj članova skupštine. Uvidom u dostavnice i materijale utvrđuje se da su svi članovi u roku pozvani na sjednicu.   

 

Temeljem navedenog sve donesene odluke biti će verificirane i punovažne. 

  

Izvješće Verifikacijske komisije sa svim potpisima prisutnih nalazi se u prilogu ovog zapisnika. 

 

 

Ad. 5.  Usvajanje zapisnika sa VII skupštine 

 

            Zapisnik sa VII sjednice skupštine Turističke zajednice mjesta Igrane održane 09. svibnja 2015. godine 

članovi skupštine dobili su uz pozivnicu. Na zapisnik nema primjedbi i jednoglasno je usvojen odnosno verificiran. 

 

Zapisnik je jednoglasno prihvaćen. 
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Ad. 6. Izvješće Turističkog vijeća o provedbi programa s financijskim izvješćem 

 

Izvješće o ostvarenju programa rada s financijskim izvješćem članovi skupštine dobili su uz pozivnicu. 

Na izvješće nema primjedbi. 

 

Izvješće je sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

 

 

Ad.7.  Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru 

 

Izvješće nadzornog odbora o izvršenom nadzoru članovi skupštine dobili su uz pozivnicu. Na izvješće 

nema primjedbi. 

 

Izvješće je sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

 

 

Ad.8. Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana za 2015. godinu 

 

Budući da je tijekom godine došlo do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem 

od 5%, donose se izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog plana za 2015. godinu. Prihvaća se 

prijedlog Turističkog vijeća o izmjeni i dopuni programa rada i financijskog plana za 2015. godinu. 

 

Odluka o izmjeni i dopuni programa rada i financijskog plana za 2015. godinu jednoglasno je donesena i 

sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Odluka i izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana za 2014. godinu sastavni su dio ovog 

zapisnika. 

 

 

Ad. 9.  Donošenje godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2016. godinu 

 

Turističko vijeće Turističke zajednice mjesta Igrane na svojoj sjednici održanoj 29. listopada 2015. 

godine donijelo je Prijedlog godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2016. godinu. Prijedlog je dostavljen 

Turističkom vijeću Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije koje je sukladno ovlastima dostavilo svoje 
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pozitivno mišljenje. Prijedlog financijskog plana i programa rada za 2016. godinu je dostavljen u roku članovima 

skupštine. 

 

Predloženi godišnji program rada i financijski plan za 2016. godinu usvojeni su jednoglasno te je 

jednoglasno donesena Odluka o godišnjem programu rada i financijskom planu za 2016. godinu. 

  

Odluka i Program rada i financijski plan za 2016. godinu sastavni su dio ovog zapisnika. 

 

 

     Predsjednik Turističke zajednice mjesta Igrane Ivan Talijančić zahvalio je  svima na nazočnosti te poželio 

Sretnu i uspješnu Novu 2016. godinu.  

 

            Ovim je službeni  dio sjednice skupštine turističke zajednice mjesta Igrane završen. 

 

             Skupština je završila s radom u 20:30 sati. 

 

 

 

Zapisničar                                   

 

Slobodan Morović                 

 

 

 

Ovjerovitelji zapisnika 

 

Bogomir Lulić 

 

Karmelo Lulić 

 

 

 

Predsjednik skupštine Turističke 

zajednice mjesta Igrane 

 

Ivan Talijančić 


