
Na temelju članka 15. stavka 1. Zakona o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma 

(«Narodne novine» broj 152/08 i 52/19) Skupština Turističke zajednice mjesta Igrane na IX. redovnoj sjednici 

održanoj 31. ožujka 2020. godine, donosi  

 

 

O D L U K U 
 

o donošenju Statuta Turističke zajednice mjesta Igrane 

 

 

I. 

Skupština Turističke zajednice mjesta Igrane, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma od 

19. ožujka 2020. godine, donosi Statut Turističke zajednice mjesta Igrane. 

 

 

II. 

Statut je donijet jednoglasno kvalificiranom (dvotrećinskom) većinom svih predstavnika u Skupštini. 

 

 

                                                                           III. 

Statut stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Podgora 

 

 

  IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Turističke zajednice  

mjesta Igrane. 

 

                                               

 

 

 

 

                    

 

 

Broj: 42-7/2020. 

U Igranima, 31. ožujka 2020. 

 

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE TURISTIČKE 

ZAJEDNICE MJESTA IGRANE 

 

 

Ivan Talijančić 

 

 

 



Obrazloženje 

donošenja Statuta Turističke zajednice mjesta Igrane 

 

              Novi Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 52/2019) 

stupio je na snagu 1. siječnja 2020. godine. U prijelaznim i završnim odredbama Zakona određene su obveze i 

rokovi za usklađivanje akata i ustrojstva postojećih turističkih zajednica s odredbama tog Zakona u cilju 

osiguranja jedinstvenog pristupa turističkih zajednica kod izrade novih statuta kao temeljnih akata turističkih 

zajednica. 

              Statut je izrađen u skladu sa smjernicama za izradu statuta turističkih zajednica Ministarstva turizma i 

novim Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 52/2019).  

Ovaj Statut stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Podgora, izuzev 

odredbe o mandatu direktora turističke zajednice kao i odredbe o obnašanju prava i obveza direktora od strane 

predsjednika turističke zajednice do izbora direktora, a najduže u vremenu od šest mjeseci, koje stupaju na 

snagu 1. siječnja 2022. godine. 

 

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice mjesta Igrane objavljen u 

Službenom glasniku Općine Podgora broj 3/12 od 05. travnja 2012. godine. 

 

 

 


