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Z A P I S N I K 
 

sa III, redovne sjednice skupštine Turističke zajednice mjesta Igrane održane 31.ožujka 2017. godine (petak) u 

Konferencijskoj dvorani Igrane s početkom u 19.00 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 II redovne sjednice skupštine 

6. Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru 

7. Godišnje financijsko izvješće s izvješćem o izvršenju programa rada za 2016. godinu 

8. Samoprocjena funkcioniranja sustava financijskog upravljanja 

9. Slobodna riječ 

 

 

Ad.1. Otvaranje sjednice 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: Toni Miloslavić, Boris Ivančić, Ivan 

Caktaš, Ante Antičić-Lović, Marica Lulić, Andrija Talijančić, Bogomir Lulić, Jasna Talijančić, Tončika Bakalić, 

Danijel Šimić, Gorinka Kumrić, Karmelo Lulić, Ivo Mihaljević, Nedjeljko Lulić i Tomislav Mihaljević te informator 

Andrija Talijančić.  

Toni Miloslavić i Nedjeljko Lulić opravdali su izostanak poslovnim obvezama. 

  

Uz pozivnice i predloženi dnevni red uručeni su radni materijali: 

 Zapisnik sa II sjednice skupštine 

 Zaključak Turističkog vijeća  

 Prijedlog Godišnjeg financijsko izvješća s izvješćem o izvršenju programa rada za 2016. godinu 

 Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2016. godinu 

Na sjednici je uručeno: 

 Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru Poslovanja Turističke zajednice mjesta Igrane  

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen te je otvoren radni dio sjednice. 

 

Ad. 2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika 

 

Za zapisničara predsjednik Ivan Talijančić predlaže Gorinku Kumrić, a za ovjerovitelje zapisnika 

Tomislava Mihaljevića i Andriju Talijančića. 

 Jednoglasno se usvaja prijedlog predsjednika te se donosi  
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ODLUKA 

Zapisničar na izbornoj sjednici skupštine je Gorinka Kumrić, a ovjerovitelji zapisnika Tomislav Mihaljević 

i Andrija Talijančić. 

 

Ad.3. Izbor verifikacijske komisije 

 

Za predsjednika i članove verifikacijske komisije predsjednik predlaže Maricu Lulić te Jasnu Talijančić i 

Tončiku Bakalić. Jednoglasno se usvaja prijedlog predsjednika te se donosi  

 

ODLUKA 

o izboru verifikacijske komisije u sastavu: Marica Lulić, predsjednik, Jasna Talijančić i Tončika Bakalić članovi. 

 

Ad.4. Izvješće verifikacijske komisije  

 

Predsjednik poziva predsjednika verifikacijske komisije Maricu Lulić da podnese izvješće.  Predsjednik 

verifikacijske komisije Marica Lulić izlaže da verifikacijska komisija u sastavu: 

 Marica Lulić, predsjednik, 

 Jasna Talijančić, član i 

 Tončika Bakalić, član,  

konstatira da je na zasjedanju III. redovne sjednice skupštine prisutno 12 (dvanaest) članova skupštine Turističke 

zajednice mjesta Igrane što znači da je prisutan natpolovičan broj članova. Temeljem  članka 25. Statuta 

turističke zajednice mjesta Igrane («Glasnik Općine Podgora» broj 3/12), skupština pravovaljano odlučuje ako je 

na sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine. Sve donesene odluke, zaključci i mišljenja 

bit će verificirani i punovažni. 

   

Ad.5. Usvajanje zapisnika sa II sjednice skupštine 

 

Zapisnik sa II., redovne sjednice skupštine Turističke zajednice mjesta Igrane održane 29. prosinca 

2016. godine godine članovi skupštine dobili su uz pozivnicu.   

Na zapisnik nema primjedbi i jednoglasno je usvojen odnosno verificiran. 

 

Ad.6. Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru 

 

Nadzorni odbor na svojoj sjednici 29. ožujka 2017. godine izvršio je nadzor nad poslovanjem Turističke 

zajednice mjesta Igrane za razdoblje 2016., odnosno do 29. ožujka ove godine. Izvješće o nadzoru članovi su 

primili na sjednici. Predsjednik poziva nazočne članove na raspravu.  Konstatira da nitko od prisutnih nema 

primjedbi te se jednoglasno donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

Jednoglasno se prihvača Izvješće o nadzoru Nadzornog odbora od 29. ožujka 2017. godine broj:  32-2/2017. 

Izvješće je sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Ad.7. Godišnje financijsko izvješće s izvješćem o izvršenju programa rada za 2016. godinu 

 

 Prijedlog Izvješća o ostvarenju programa rada članovi skupštine dobili su uz pozivnicu. Na izvješće 

nema primjedbi. Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu turističko vijeće podnjelo je 

skupštini turističke zajednice (i nadzornom odboru ) na usvajanje u zakonskom roku. Godišnje financijsko 

izvješće sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog 

izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, 
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financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem 

odstupanja, analizom i ocjenom izvršenja programa, te procjenom učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.  

  

Temeljem članka 15. stavka 1. točke 5. i članka 63. stavka 1. Zakona o Turističkim zajednicama i promicanju 

hrvatskog turizma («Narodne novine» broj 152/08), članka 21. stavka 1. točke 13. Statuta turističke zajednice 

mjesta Igrane («Glasnik Općine Podgora» broj 3/12), skupština Turističke zajednice mjesta Igrane na redovnoj 

sjednici održanoj 31. ožujka 2017. godine, jednoglasno donosi slijedeću 

O D L U K U 

o prihvaćanju godišnjeg izvješća o izvršenju programa rada i financijskog izvješće za 2016. godinu 

 

Turističko vijeće Turističke zajednice mjesta Igrane je na sjednici održanoj 28. veljače 2017. godine donijelo  

prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa rada Turističke zajednice mjesta Igrane s prijedlogom godišnjeg 

financijskog izvješća za 2016. godinu te je sukladno članku 63. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju 

hrvatskog turizma dostavilo skupštini na usvajanje. 

 

Godišnje financijsko izvješće sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, 

izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju 

prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s 

obrazloženjem odstupanja, analizom i ocjenom izvršenja programa, te procjenom učinka poduzetih aktivnosti na 

razvoj turizma.  

 

Skupština Turističke zajednice je zbog odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5% 

(članak 62. stavak 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma) donjela izmjene programa 

rada i godišnjeg financijskog plana za 2016. godinu. 

 

Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće  za 2016 godinu: 

 

- Ukupni prihodi za 2016. godinu iznose 1.322.856,01 kunu i to od boravišne pristojbe 444.365,23 kune, 

turističke članarine 28.967,67 kuna, upravljanja javnom turističkom infrastrukturom 150.675,00 kuna, prijenos iz 

prethodnih godina 654.350,89 kuna te od donacija, kamata i ostalog 44.497,22 kune.   

 

- Ukupni rashodi u 2016. godini iznose 713.454,15 kuna. Rashodi po vrstama: administrativni rashodi: 

150.439,24 kune, dizajn vrijednosti: 150.074,96 kuna, komunikacija vrijednosti: 17.358,84 kune, distribucija i 

prodaja vrijednosti: 46.480,46 kune, interni marketing: 4.790,99 kuna, marketinška infrastruktura: 12.355,55 kuna, 

ostalo: 157.918,82 kune, transfer boravišne pristojbe Općini Podgora (30%) 174.035,29 kuna. 

 

- Prijenos viška u iduću godinu iznosi 609.401,86 kuna. 

 

Izvješće o ostvarenju Programa rada Turističke zajednice mjesta Igrane s godišnjim financijskim izvješćem za 

2016. godinu te tablica izvršenja financijskog plana su sastavni dio ove odluke i zapisnika.  

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se s  Godišnjim financijskim izvješćem s izvješćem o 

izvršenju programa rada za 2016. godinu Turističkoj zajednici Županije Splitsko-dalmatinske. 

 

 

Ad 8. Samoprocjena funkcioniranja sustava financijskog upravljanja 

 

Temeljem članka 4. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih 

planova neprofitnih organizacija (Narodne novine 119/15), Ivan Talijančić, zakonski zastupnik Turističke 
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zajednice mjesta Igrane, vrši samoprocjenu funkcioniranja sustava financijskog upravljanja popunjavanjem 

Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2016. godinu.         

 

Skupština donosi:  

ZAKLJUČAK 

 

Prima se na znanje da je zakonski zastupnik, Ivan Talijančić izvršio samoprocjenu sustava financijskog 

upravljanjaTurističke zajednice mjesta Igrane popunjavanjem Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog 

upravljanja i kontrola za 2016. godinu.         

 

 

 

Ad 9. Slobodna riječ 

 

Ivo Mihaljević, predsjednik Općinskog vijeća Općine Podgora izvjestio je članove skupštine o planiranom 

nastavku radova obalne šetnice te šetnice Punta.  

Članovi skupštine raspravljali su o kontinuiranom problemu s održavanjem čistoće mjesta, poglavito plaza te o 

protupropisnom puštanju kućnih ljubimaca po javnim površinama odnosno plažama.  

 

 

 

 

 

Predsjednik, Ivan Talijančić zahvalio je članovima na radu  te zaključio rad III. sjednice skupštine Turističe 

zajednice mjesta Igrane. 

 

Sjednica je završila s radom  u 20 sati i 15 minuta. 

 

 

 

Zapisničar:       Predsjednik 

 

Gorinka Kumrić       Ivan Talijančić 

 

 

 

Ovjerovitelji zapisnika: 

 

 

Tomislav Mihaljević 

 

 

Andrija Talijančić 

 

 

Igrane, 31. ožujka 2017. 

 

Broj: 35-1/2017 


