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IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA ZA 2019. 

GODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugljan, ožujak 2020. 



Na temelju članka 17. točke 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog 

turizma (NN 152/08) i članka 22. točke 3. Statuta Turističke zajednice mjesta Ugljan podnosi 

se izvještaj o radu na sjednicama Turističkog vijeća. 

Tijekom 2019. godine održane su 4 sjednice Turističkog vijeća: 

01/19 Sjednica Turističkog vijeća održana je 14. ožujka 2019. godine na kojoj je: 

 Jednoglasno usvojen zapisnik sa sjednice Vijeća održane 13.12.2018.g. 

 Izneseni statistički podatci o dolascima i noćenjima u 2018. godini 

 Jednoglasno usvojen Izvještaj Nadzornog odbora za 2018. godinu 

 Jednoglasno izglasan prijedlog Financijskog izvješće za 2018. godinu 

 Jednoglasno usvojen Izvještaj o radu direktorice i Turističkog ureda za 2018. godinu 

 Jednoglasno usvojen prijedlog Izvješća o radu Turističkog vijeća za 2018. godinu 

 Jednoglasno donesena Odluka o raspisivanju izbora za članove Skupštine Turističke 

zajednice mjesta Ugljan 

02/19 Sjednica Turističkog vijeća održana je 22. srpnja 2019. godine na kojoj je: 

 Jednoglasno usvojen zapisnik sa sjednice Vijeća održane 14.03.2019.g. 

 Izneseni statistički podatci o dolascima i noćenjima za prvih šest mjeseci 2019. godine 

 Članovima Vijeća podnesen je usmeni izvještaj o provedbi kulturno – zabavnih 

događanja „ŠUG 2019.“ 

03/19 Sjednica Turističkog vijeća održana je 28. listopada 2019. godine na kojoj je: 

 Jednoglasno usvojen zapisnik sa sjednice Vijeća održane 22.07.2019.g. 

 Direktorica Turističkog ureda iznijela statističke podatke o dolascima i noćenjima za 

prvih devet mjeseci 2019. godine 

 Jednoglasno izglasan prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2020. godinu 

04/19 Sjednica Turističkog vijeća održana je 18 prosinca 2019. godine na kojoj je: 

 Jednoglasno usvojen zapisnik sa sjednice Vijeća održane 28.10.2019.g. 

 Jednoglasno usvojen Izvještaj Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01.2019. do 

30.09.2019. 

 Jednoglasno izglasan prijedlog Financijskog izvješća za prvih devet mjeseci 2019. 

godine 

 Jednoglasno izglasan prijedlog Rebalansa proračuna za 2019. godinu 

Turističko vijeće je sukladno članku 22. Statuta TZM Ugljan provodio odluke i zaključke 

Skupštine TZM Ugljan, predložio Godišnji program rada, Financijsko plan, izmjenu i dopunu 

Financijskog plana i Godišnje financijsko izvješće. 

 

Jure Brižić 
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