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Broj: 22-1/2017. 

Igrane, 28. veljače 2017. 

Z A P I S N I K 

      

SA 2., REDOVNE SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA IGRANE 

održane 28. veljače 2017. godine (utorak) u Konferencijskoj dvorani Igrane s početkom u 18.00 sati 

 

Predloženi dnevni red: 

 

1. Otvaranje sjednice  

2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika 

3. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Turističkog vijeća 

4. Prijedlog godišnjeg izvješća o izvršenju programa rada i  financijskog izvješća za 2016. godinu 

5. Slobodna riječ 

 

Ad. 1. Otvaranje sjednice Turističkog vijeća 

 Predsjednik Turističkog Vijeća Ivan Talijančić  otvorio je sjednicu Vijeća te pozdravio sve 

prisutne. Na sjednicu Vijeća uredno su pozvani svi članovi Vijeća.  Uz pozivnicu i predloženi dnevni red 

uručeni su radni materijali 

- Zapisnik sa 1., konstituirajuće sjednice vijeća i  

- Prijedlog financijskog izvješća za 2016. godinu.  

Na sjednici je uručeno: 

- Obrazloženje financijskog izvješća s izvršenjem programa rada te  

- Financijski izvještaj neprofitnih organizacija (Referentna stranica, Izvještaj o prihodima i 

rashodima za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. (PR-RAS-NPF) i Bilanca - stanje na dan 

31.12.2016. (Obrazac BIL-NPF).  

 

Nazočni sjednici su članovi Vijeća: Ivan Talijančić, Toni Miloslavić, Boris Ivančić, Drago Lulić, Mijo 

Pobrica, Tomislav Mihaljević i Ivo Mihaljević. Po pozivu predsjednika prisutan je i informator Andrija 

Talijančić. Nedjeljko Lulić ispričao je nedolazak poslovnim obvezama. Temeljem članka 15. Poslovnika 

Turističko vjeće može pravovaljano raditi jer je na sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja 

članova. Evidencija o prisustvu je sastavni dio ovog zapisnika.  

 

Ad. 2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika 

          Predsjednik predlaže za zapisničara Andriju Talijančića, informatora u Uredu turističke 

zajednice , a za ovjerovitelja zapisnika Dragu Lulića.  

 Jednoglasno se usvaja prijedlog predsjednika te se donosi  

 

ODLUKA 

Zapisničar na sjednici Turističkog vijeća je Andrija Talijančić, a ovjerovitelj zapisnika Drago Lulić. 
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Ad. 3. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Turističkog vijeća 

        Zapisnik sa 1., konstituirajuće sjednice, Turističkog vijeća održane 31. listopada 2016. godine 

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

verificiran. 

 

Ad.4.  Prijedlog godišnjeg izvješća o izvršenju programa rada i  financijskog izvješća za 2016. godinu 

Predsjednik Zajednice iznio je i obrazložio Prijedlog godišnje financijskog izvješća s izvješćem o 

izvršenju programa rada Turističke zajednice mjesta Igrane za 2016. godinu. 

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), skupština turističke zajednice dužna je 

svake godine do kraja ožujka tekuće godine donijeti godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu, 

a na prijedlog Turističkog vijeća. 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, analizu i ocjenu 

izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma. 

 Turistička zajednica vodi knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu 

računa iz računskog plana za neprofitne organizacije koji nije prilagođen turističkim zajednicama. 

Financijski izvještaji Zajednice o stanju i strukturi, te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, 

obveza, vlastitih izvora, prihoda i rashoda predani su u zakonskom roku i sastavni su dio ovog 

zapisnika.  

Sukladno naputku HTZ-a Turističke zajednice ne smiju poistovjećivati godišnje programe rada i 

financijske planove te godišnja financijska izvješća propisana Zakonom o turističkim zajednicama i 

promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) s godišnjim financijskim izvješćima propisanim Zakonom o 

financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) tako da postoje minimalna 

odstupanja.  

Turističko vijeće jednoglasno donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Prijedloga godišnjeg financijskog izvješća s izvješćem o izvršenju programa rada 

Turističke zajednice mjesta Igrane za 2016. godinu. 

Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu turističko vijeće podnosi skupštini 

turističke zajednice i nadzornom odboru te je sastavni dio ovog zapisnika. Prilog zapisniku su i  

Financijski izvještaji temeljem Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih 

organizacija.  

 

Ovim je službeni  dio sjednice Turističkog Vijeća završen. 

            Turističko vijeće završilo je s radom u 19 sati. 

 

Zapisničar                                   

 

Andrija Talijančić 

 

Ovjerovitelj zapisnika      Predsjednik 

 

Drago Lulić       Ivan Talijančić 


