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Ugljan, ožujak 2022. 



Statutom Turističke zajednice mjesta Ugljan, člankom 42. točkom 8. određeno je da 

direktor Turističkog ureda najmanje jednom godišnje podnosi izvješće Turističkom vijeću o 

svom radu i radu Turističkog ureda.  

U Turističkoj zajednici mjesta Ugljan u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine radilo 

je 5 djelatnika: 

Marina Belić Telac – direktorica Turističkog ureda, na temelju Ugovora o radu na neodređeno 

vrijeme  

Iva Car – informatorica u Turističkom uredu, na temelju Ugovora o radu na neodređeno 

vrijeme 

Lena Blasić – informatorica u Turističkom uredu, na temelju Ugovora o povremenom radu 

redovnog učenika (od 21.06.2021. do 31.08.2021.) 

Stela Štrmelj – informatorica u Turističkom uredu, na temelju Ugovora o povremenom radu 

redovnog učenika (od 21.06.2021. do 29.08.2021.) 

Ema Ćuća - informatorica u Turističkom uredu, na temelju Ugovora o povremenom radu 

redovnog učenika (od 21.06.2021. do 22.08.2021.) 

Radno vrijeme Turističkog ureda je od 08:00 do 16:00 sati. 

U Turističkom uredu obavljali smo sljedeće poslove: 

 Informirali smo iznajmljivače na našem području o novim propisima iz područja 

turizma 

 Informirali smo turiste o znamenitostima i zanimljivostima mjesta Ugljan i cijelog 

otoka 

 Pružali smo informacije turistima, iznajmljivačima te vlasnicima kuća za odmor putem 

telefona, e-maila i u uredu 

 Iznajmljivačima i vlasnicima kuća za odmor izdavali smo pristupne podatke za sustav 

eVisitor – jedinstveni sustav prijave i odjave gostiju 

 Kontrolirali smo naplatu turističke pristojbe  

 Slali smo obavijesti o dugovanju iznajmljivačima i vlasnicima kuća/stanova za odmor 

 Izdavali smo potvrde o boravku turistima 

 

Radi adekvatnih podataka o boravku osoba na području TZM Ugljan aktivno su se poticale 

prijave u sustav eVisitor te su se omogućile prijave putem telefona i putem e-maila.  

U promatranom razdoblju održane su 2 sjednice Turističkog vijeća i 2 sjednice Skupštine. 

Sastavljeno je Financijsko izvješće Turističke zajednice mjesta Ugljan za 2020. godinu, 

Financijsko izvješće TZ mjesta Ugljan za 01-09/2021. te Rebalans za 2021. godinu. 

Sastavljen je i usvojen prijedlog Programa rada s financijskim planom za 2022. godinu. 

Uz Općinu Preko i Turističku zajednicu Općine Preko sudjelovali smo na 6. Festivalu maslina 

u Zagrebu koji se održao 5. i 6. lipnja 2021. Na festivalu smo promovirali mjesto Ugljan te 

manifestaciju Dani maslinovog ulja. 



Kao dio udruženja lokalnih turističkih zajednica područja Zadarskog arhipelaga sudjelovali 

smo na festivalu Ritam Mediterana koji se održao u Zagrebu od 5. srpnja do 11. srpnja 2021. 

Sukladno zakonu ispunili smo elektronski obrazac za Izvješće o provedbi Zakona o pravu na 

pristup informacijama za 2020.g., dostavili ga Povjereniku za informiranje i objavili ga na 

web stranici TZ mjesta Ugljan. 

Sudjelovali smo na online koordinacijama Turističke zajednice Zadarske županije.  

Odvijala se kvalitetna suradnja sa TZZŽ te HTZ-om kao i Ministarstvom. Sve potrebne 

aktivnosti koje su zadane od navedenih institucija su obavljene i provedene.  

Za potrebe organizacije manifestacija tražili smo suglasnost Općine Preko za korištenje javnih 

površina, vršili smo prijavu javnih okupljanja MUP-u. 

Ažurirali smo web stranicu i facebook stranicu te instagram profil TZ mjesta Ugljan. 

Kao i svake godine, u planu nam je bila organizacija ili sudjelovanje u organizaciji preko 30 

događanja/manifestacija. No, zbog situacije uzrokovane pandemijom korona virusa Covid 19 

bili smo prisiljeni dio planiranih događanja otkazati.  

Kroz 2021. godinu organizirali smo: 

22.05. – Ekološka akcija čišćenja podmorja – Fortoština i uvala Kobiljak 

03.07. – Dani maslinovog ulja, Ugljan 2021. - Centar 

03.07.-30.07. – Cvit bez vode, izložba slika autorice Tanje Celent Alebić – Galerija Baul 

31.07. –Kazališna večer s Udrugom Điran – Centar 

03.07., 30.07. i 14.08. – ŠUG festival – sajam otočnih proizvoda - Centar 

05.07.-29.08. – Razgledavanje Samostana sv. Jeronima 

29.07. i 12.08. – Večer animiranog filma - Centar 

02.08.-29.08. – Izložba „Desetljeće ŠUG majica“ autorice Brankice Goja – BRANEleski – 

Galerija Baul 

15.08. – turnir odbojke u plićaku „ŠUG kup 2021.“ – plaža Mostir 

16.08. – 23.08. – turnir u boćanju za žene „ŠUG kup 2021.“ – boćalište Azur 

26.08. – 04.09. – turnir u boćanju za muškarce „ŠUG kup 2021.“ – boćalište Azur 

03.09. – dodjela nagrada „Ugljan u cvijeću“ 

 

 

TZM Ugljan bila je suorganizator sljedećih događanja: 

 

12.06. – Ekološka akcija čišćenja - Muline 

27.06.-11.07. – Ženski međunarodni košarkaški kamp „Belece“ 

25.07.-27.07. – MLJUF – Mulinski ljetni unplugged festival - Muline 

05.08. – 15.08. – Malonogometni turnir „ŠUG kup 2021.“ 

13.08. i 15.08. – Koncert profesora i sudionika ljetne akademije za solo-pjevače – koncert, 

Samostan sv. Jeronima i Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije 

06.08. i 07.08. – Oceanografi na otoku 

10.08. i 11.08. – Teniski turnir „Ugljan Open – ŠUG kup 2021.“ 

 

 

 

 



Tiskali smo plakate za svaku pojedinačnu manifestaciju.  

 

Sudjelovali smo u uređenju mjesne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije za proslavu 

blagdana Vele Gospe. 

 

U suradnji sa TZO Preko, TZO Kali i TZO Kukljica tiskana je nova turistička karta otoka 

Ugljana. 

 

Zaključno se može reći kako je unatoč lošim i teškim okolnostima uzrokovanim pandemijom 

korona virusa Covid-19 poslovanje teklo normalno te su ostvareni svi preduvjeti za zakonit 

rad i ostvarivanje programa rada u skladu sa epidemiološkim preporukama i mogućnostima.  

 

 

 

 

Marina Belić Telac 

Direktorica Turističkog ureda 

 

 


