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ZAPISNIK S 5. SJEDNICE TURISTIČKOG 

VIJEĆA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MARIJA BISTRICA 

 

 

Održane 17. prosinca 2019. (utorak) u 11,00 sati u Villi „Vladimir“, a sazvane pozivom od 

07. prosinca 2019. u kojem je bio predložen sljedeći dnevni red: 

 

 

1. Verificiranje zapisnika s 4. sjednice Turističkog vijeća od 18. listopada 2019., 
2. Prijedlog IV. izmjene Programa rada s financijskim planom za 2019.,  
3. Otpis suvenira sukladno novom Zakonu o turističkim zajednicama, 
4. Pitanja i prijedlozi.  
  

 

Poziv za sjednicu Turističkog vijeća zajedno s dnevnim redom i pripadajućim materijalima 

dostavljeni su članovima Turističkog vijeća sukladno odredbi članka 18. Poslovnika o radu 

Turističkog vijeća od 30. rujna 2010. 

 

Prelazi se na odlučivanje prema točkama dnevnog reda.  

 

Ad 1) Otvaranje sjednice, utvrđivanje prisutnih članova i drugih osoba, i utvrđivanje broja 

glasova na sjednici, te podnošenje prijedloga dnevnog reda  

 

Otvara se 4. sjednica Turističkog vijeća te se utvrđuje da sjednici prisustvuje 6 članova 

Turističkog vijeća: Miroslav Štagar, Zrinka Brlečić Švaljek, Ivan Lacković,  Željko Cesar, 

Petra Gajski, te predsjednik TZ kao član Turističkog vijeća, što je više od polovice ukupnih 

članova te Turističko vijeće može valjano odlučivati.  

 

Osim članova Turističkog vijeća sjednici prisustvovali su i gospođa Marija Klenkar, stručni 

suradnik Turističkog ureda, gospodin Filip Galoić, administrativni referent u Turističkom 

uredu te gospođa Mateja Janečić Miketić stručni suradnik Turističkog ureda u svojstvu 

zapisničara. 

 

Predsjednik pozdravlja sve članove Turističkog vijeća. 
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Predsjednik čita predloženi dnevni red: 

 

1. Verificiranje zapisnika s 4. sjednice Turističkog vijeća od 18. listopada 2019., 
2. Prijedlog IV. izmjene Programa rada s financijskim planom za 2019.,  
3. Otpis suvenira sukladno novom Zakonu o turističkim zajednicama, 
4. Pitanja i prijedlozi.  

 

Predsjednik predlaže donošenje odluke o utvrđivanju predloženog dnevnog reda.  

Prelazi se na glasovanje. Za usvajanje predloženog dnevnog reda glasovalo je 6 članova te 

se donosi sljedeća 

 

 

Odluka 

o usvajanju predloženog dnevnog reda 

 

Članak 1. 

 

1. Verificiranje zapisnika s 4. sjednice Turističkog vijeća od 18. listopada 2019., 
2. Prijedlog IV. izmjene Programa rada s financijskim planom za 2019.,  
3. Otpis suvenira sukladno novom Zakonu o turističkim zajednicama, 
4. Pitanja i prijedlozi.  

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Predsjednik ukratko objašnjava zapisnik s 4. sjednice Turističkog vijeća. 

 

Na zapisnik nitko nije imao prijedloga niti primjedbi, te stoga predsjednik predlaže 

glasanje o verifikaciji istog. 

 

Za prijedlog je glasalo 6  članova Vijeća, te se donosi sljedeća  

 

Odluka 

 

Članak 1. 

Verificira se zapisnik s 4. sjednice Turističkog vijeća od 18. listopada 2019. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Ad 2) Prijedlog IV. izmjene Programa rada s financijskim planom za 2019. 

 

Predsjednik članovima Turističkog vijeća prezentira prijedlog IV. izmjene i dopune 

Programa rada s financijskim planom za 2019. Predsjednik pojašnjava kako su porasli 

prihodi od boravišne pristojbe te prihodi od članarina te je temeljem toga nužna izmjena 

programa rada s financijskim planom za 2019. 

 

Predsjednik stavlja prijedlog IV. izmjene Proračuna za 2019. na glasanje.   

Nije bilo javljanja za raspravu. 

Predsjednik predlaže glasanje o Prijedlogu IV. izmjene Programa rada s financijskim 

planom za 2019. 

 Za prihvaćanje Prijedloga IV. izmjene Programa rada s financijskim planom za 2019. je 

glasalo 6 članova Vijeća te se donosi sljedeća: 

 

Odluka 

 Članak 1. 

Prihvaća se Prijedlog IV. izmjene Programa rada s financijskim planom za 2019. godinu. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad 3) Otpis suvenira sukladno novom Zakonu o turističkim zajednicama 

 

Predsjednik prezentira kako je Turistička zajednica dužna sukladno novom Zakonu o 

Turističkim zajednicama koji stupa na snagu s 1.1. 2020. godine dužna otpisati suvenire koji 

su namijenjeni prodaji. Suveniri se sukladno tome miču iz bilance Turističke zajednice, a 

koristit će se kao promotivni materijal. 

Prezentacija istog je u prilogu ovog zapisnika. 

Predsjednik otvara raspravu. 

Za riječ se javlja gospođa Zrinka Brlečić Švaljek, te predlaže da se razmisli kako se ti 

suveniri mogu iskoristiti te da se s obzirom na njihovu starost što prije podijele udrugama 

ili za neke druge promotivne svrhe. 

Više nije bilo javljanja za riječ po toj točci te predsjednik predlaže glasanje o Otpis suvenira 

sukladno novom Zakonu o turističkim zajednicama. 

 

Za donošenje odluke o Otpisu suvenira sukladno novom Zakonu o turističkim zajednicama 

glasalo je 6 članova vijeća  te se donosi sljedeća 
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Odluka 

 

Članak 1. 

Prihvaća se prijedlog o otpisu suvenira sukladno novom Zakonu o turističkim zajednicama. 

 

Članak 2. 

Sastavni dio ove Odluke je popis zatečenih suvenira na dan 17. prosinca, zajedno s 

njihovim cijenama i količinama. 

 

Članak 3. 

Odluku o daljnjem postupanju sa svakim pojedinačnim suvenirom donosi Predsjednik TZO 

Marija Bistrica. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Ad 4) Pitanja i prijedlozi 

 

Predsjednik obavještava članove Turističkog vijeća kako je došlo do promjene 

računovodstvenog servisa odnosno suradnja s trenutnim računovodstvenim servisom 

„KONTO Š“ traje do 31.12. 2019. Do promjene je došlo zbog povećanja cijene usluge te 

sukladno tome s 1.1.2020. godine Turistička zajednica će surađivati s računovodstvenim 

servisom Uvodić d.o.o. 

 

Po ovoj točci nije bilo daljnje rasprave te je predsjednik zatvorio sjednicu u 11:30 sati. 

 

 

Zapisničar:        Predsjednik: 

Mateja Janečić Miketić, mag. oec.                Josip Milički, ing.  
    


