
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TURISTIČKOG UREDA  

TZ OTOKA KRKA U 2015. GODINI  

 

 

 

 

 

 

 

 

Krk, veljača  2016. godina 

                                     _________________________________________ 

 



 

 

Prema odredbama Statuta Turističke zajednice otoka Krka, Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine 
Zajednice i odgovorno je Skupštini Zajednice. Turističko vijeće obvezno je podnositi Skupštini 
Turističke zajednice Izvješće o svome radu jedanput godišnje u formi zasebnog dokumenta sukladno 
odredbama članka 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. 
 
Turističko vijeće ima predsjednika i deset članova, a radi na sjednicama koje saziva i kojima presjeda 
predsjednik/ca Turističke zajednice.  
Članovi Turističkog vijeća u 2015 godini: 

- u sazivu : Robert Anton Kraljić u svojstvu predsjednika i članovi Darijo Vasilić, Mirela 
Ahmetović, Marinko Žic, Toni Juranić,  Neven Komadina, Marija Dujmović Pavan,  Diana 
Felker, Nikola  Hržić, Matilda Braut i Svjetlana Volarić 

 
Na 14. sjednici Turističkog vijeća TZ otoka Krka dana 10.10.2013. jednoglasno je donijeta odluka o 
izboru  zamjenika predsjednika TZ otoka Krka gosp. Antona Bolonića u mandatnom razdoblju od 4 
godine. 
 
U toku 2015 godine održano je četiri sjednice Nadzornog odbora (24.02.2015, 22.07.2015., 26.10.2015 i 
07.12.2015.) Na prvoj   sjednici između tri člana Nadzornog odbora izabrana je za predsjednika gđa. 
Vesna Šamanić (delegirana od HTZ-a) a članovi su: gđa. Miljenka Justić i gđa  Tanja Lulić 
Izvješće Nadzornog odbora daje se na razmatranje i usvajanje Vijeću i Skupštini Turističke zajednice.  
 
 
Turističko vijeće provodilo je odluke i zaključke Skupštine, te je svrsishodno i racionalno trošilo 
sredstva Turističke zajednice u aktivnostima utvrđenim Programom rada i financijskim planom. 
Turističko vijeće je, temeljem svojih zaključaka, odnosno odluka, provodilo promotivne zadaće 
Turističke zajednice po pojedinim područjima djelovanja, projektima i projektnim zadacima, kako je 
utvrdila Skupština. 
 
Turističko vijeće je tijekom izvještajnog razdoblja održalo šest sjednica (25.02.; 24.03; 09.06; 24.07.; 
28.09. 29.10.2015. ) uz odaziv koji je na svim sjednicama omogućilo pravovaljano odlučivanje. 
 
25. veljače  2015. održana je 1. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:  

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice  TV TZ otoka Krka  
2. Izvješće o neplaćenim obvezama prema TZ otoka Krka 
3. Izvješće o izvršenom popisu imovine TZ otoka Krka za 2014. godinu 
4. Izvješće o poslovanju TZ otoka Krka  za razdoblje siječanj- prosinac 2014.godine 
5. Izvješće o aktivnostima TZ otoka Krka za razdoblje siječanj-veljača 2015. 
6. Osnivanje  stručnog tima pri TZ otoka Krka   za projekt  izrade Strategije razvoja 

turizma otoka Krka koji će voditi Institut za turizam , a po odluci TV TZ otoka Krka sa 
24. sjednice , održane 30. 10.2014. godine. 

7. Razno 
 
 

 



24. ožujka 2015. održana je 2. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom: 
 

  DNEVNI RED 

1. Verifikacija zapisnika sa 1. sjednice TV TZ otoka Krka 
2. Neplaćene obveze prema TZ otoka Krka 
3. Javni poziv HTZ-a za PPS programe Hrvatska 365  Pravila za dodjelu oznake PPS destinacije 

(Sporazum, osnivanje PPS kluba ) - prijava TZ otoka Krka na Javni poziv  
4. Informacija o prikupljenim informacijama  dolazaka i noćenja za Uskrsne blagdane na otoku 

Krku 
5. Razno  

 
 
09. lipnja 2015. održana je 3. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom: 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Utvrđivanje Zapisnika sa 2. sjednice TV TZ otoka Krka 
2. Neplaćene obveze prema TZ otoka Krka 
3. Financijsko izvješće o poslovanju TZ otoka  Krka u razdoblju siječanj-ožujak 2015. 
4. Dogovor u svezi izlaska novog broja Pu(o)neštrice u rujnu 2015. – prijedlog  izdavačkog savjeta 
5. Aktivnosti TZ otoka Krka u razdoblju  ožujak- svibanj 2015. 
6. Priprema  za programe outdoor aktivnosti za 2016. godinu (karta šetnica, biciklističkih staza i 
kataloga outdoor aktivnosti – grafička rješenja)- informacija  
7. Informacija o programu Otočne rožice 2015. 
8. Razno 

 

24. srpnja  2015. održana je 4. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom: 
DNEVNI RED 

1. Utvrđivanje zapisnika sa 3. sjednice TV TZ otoka Krka 
2. Neplaćene obveze prema TZ otoka Krka 
3. Financijsko izvješće o poslovanju TZ otoka  Krka u razdoblju siječanj-lipanj 2015. 
4. Najava Ministarstva turizma  novih  paketa zakona (Zakon o TZ, BP i TČ)  i poseban osvrt na 

prijedlog uvrštavanja financiranja  TZ otoka Krka u zakonske izvore financiranja (predlažu se 
modeli ) 

5. Razno 
 
 
 
28. rujna  2015. održana je 5. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom: 
 

DNEVNI RED 

1.Utvrđivanje zapisnika sa 4. sjednice TV TZ otoka Krka 
      2.Neplaćene obveze prema TZ otoka Krka 

3. Izvješće Marine Đukanović (Mone Sale) o projektu „Destinancijski brend  management otoka 
Krka 

      4. Prijedlog zakupa novog  poslovnog prostora – skladišta TZ otoka Krka 



5. Razno 
 

29. listopada   2015. održana je 6. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom: 
DNEVNI RED 

6. Utvrđivanje zapisnika sa 5. sjednice TV TZ otoka Krka 
7. Neplaćene obveze prema TZ otoka Krka 
8. Institut za turizam- osvrt na održane radionice za Strategiju razvoja turizma otoka Krka, izlagači 

Neda Telišman Košuta i  Neven Ivandić 
9. Statističko izvješće TZ otoka Krka za razdoblje siječanj – rujan 2015 
10. Izvješće HTZ-a o izvršenom nadzoru poslovanja TZ otoka Krka za 2014.g. 
11. Izvješće direktorice ureda za program rada i financijski plan TZ otoka Krka za razdoblje 

siječanj-rujan  2015. 
12. Izmjene i dopune financijskog plana TZ otoka Krka  za 2015. godinu  
13. Prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2016. godinu 
9.Utvrđivanje datuma sazivanja Skupštine TZ otoka Krka (prijedlog je 15.12.2015. u 10,00 sati 
(utorak) 
10. Razno: 

- informacija o Zdravstvenoj ustanovi za hemodijalizu Poliklinika Redial  u Omišlju 

 
Rasprave na sjednicama vijeća vođene su u duhu međusobnog uvažavanja bez preglasavanja i s visokim 
stupnjem suglasnosti. Svi članovi Turističkog vijeća aktivno su sudjelovali u radu Vijeća. 

Uz formalno pravne teme koje proizlaze iz Statuta i zakonskih akata, rad Vijeća bio je usmjeren ka 
unapređenju turizma i turističke djelatnosti na otoku. 

Vijeća turističkih zajednica i lokalne samouprave su sredstvima za zajedničke aktivnosti dali potporu 
otočnim projektima koji idu za unapređenjem turizma.  

Za sve sjednice Turističkog vijeća poslani su pisani pozivi članovima vijeća, kao i pisani prilozi za 
pojedine točke dnevnog reda. Sjednice Turističkog vijeća vode se pod brojem koji teče za mandatno 
razdoblje, što je usvojeni standard. 

Na svim sjednicama Turističkog vijeća usvaja se zapisnik s prethodne sjednice. Zapisnici sadrže sve 
elemente propisane Poslovnikom o radu Turističkog vijeća, te je u zapisnicima naveden detaljan sadržaj 
rasprave za svaku točku dnevnog reda. Zapisnici su potpisani od strane svih osoba predviđenih 
Poslovnikom o radu Turističkog vijeća. 

Zapisnici sa pripadajućim materijalima arhivirani su u dokumentaciji Turističke zajednice. 

Stručne i tehničke poslove za Turističko vijeće obavljao je Ured Turističke zajednice na čelu s 
direktoricom mr.sc. Majdom Šale   

   

 

 

 



                        

         Sudjelovanje članova Turističkog vijeća u radu tijela                                                                                                       

  25.02. 24.03. 09.06. 24.07. 28.09. 29.10. nazočnost 
1. Robert A. Kraljić, 

predsjednik 
+ + + + + + 100% 

2. Mirela 
Ahmetović*** 

- + + - - - 33% 

3. Darijo Vasilić + + + + + - 80% 
4. Marinko Žic + - + + + + 80% 
5.. Toni Juranić + + + + - + 80% 
6. Marija Dujmović. 

Pavan 
- + - + + - 50% 

7. Neven Komadina  +  + + + + 80% 
8. Svjetlana Volarić + + - - + - 50% 
9. Matilda Braut + - - + + + 65% 
10. Nikola  Hržić + + - - + - 50% 
11. Diana Felker - + - - - + 33% 
 

*** Umjesto vijećnice  Mirele Ahmetović na sjednicama vijeća prisustvovale su bez prava odlučivanja  

25. veljače 2015. g. Maja Mahulja 

24. srpnja 2015. Katica Jakovčić 

29. listopada 2015. g. Maja Mahulja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Predsjednik  TZ otoka Krka: 



                                                                                                            Neven Komadina  
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