
 

 
3. sjednica Vijeća TZGS održala se 14.11.2019. godine u Uredu TZGS u 9:00 sati. Sjednici je 

prisustvovalo 5 članova turističkog vijeća, a raspravljalo se o sljedećim točkama dnevnog reda: 
0. Verifikacija zapisnika s 2. redovne sjednice Vijeća TZGS od 25.7.2019. godine 

1. Financijsko izvješće TZGS za razdoblje 1.1. – 30.9.2019. godine 

2. Izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana za 2019. godinu (rebalans) 

3. Prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2020. godinu 

4. Informacija o novom paketu Zakona o turističkim zajednicama  

5. Ostale informacije 

Dnevni red jednoglasno prihvaćen. 

 
Na sjednici su donesene sljedeće odluke: 

• Zapisnik s 2. redovne sjednice Vijeća TZGS održane 25.7.2019. godine jednoglasno se 
prihvaća. 

• Jednoglasnom odlukom Vijeće TZGS usvaja Financijsko izvješće TZGS za razdoblje 1.1. – 
30.9.2019. godine. 

• Jednoglasnom odlukom Vijeće TZGS usvaja Izmjene i dopune Programa rada i financijskog 
plana za 2019. godinu (rebalans). 

• Jednoglasnom odlukom Vijeće TZGS usvaja Prijedlog programa rada i financijskog plana za 
2020. godinu. 

• Primaju se na znanje informacije o novom paketu Zakona o turističkim zajednicama. 
 

 
2. sjednica Vijeća TZGS održala se 25.7.2019. godine u Uredu TZGS u 9:00 sati. Sjednici je 

prisustvovalo 5 članova turističkog vijeća, a raspravljalo se o sljedećim točkama dnevnog reda: 
0.   Verifikacija zapisnika s 1. redovne sjednice Vijeća TZGS od 25.4.2019. godine 
1. Financijsko izvješće TZGS za razdoblje 1.1. – 30.6.2019. godine 
2. Ostale informacije 

Dnevni red jednoglasno prihvaćen. 

 
Na sjednici su donesene sljedeće odluke: 

• Zapisnik s 1. redovne sjednice Vijeća TZGS održane 25.4.2018. godine jednoglasno se 
prihvaća. 

• Jednoglasnom odlukom Vijeće TZGS usvaja Financijsko izvješće TZGS za razdoblje 1.1. – 
30.6.2019. godine. 

 
 
1. sjednica Vijeća TZGS održala se 25.04.2019. godine u Uredu TZGS u 9:00 sati. Sjednici je 

prisustvovalo 6 članova turističkog vijeća, a raspravljalo se o sljedećim točkama dnevnog reda: 
0. Verifikacija zapisnika s 24. redovne sjednice Vijeća TZGS od 23.10.2018. godine 

1. Izvješće o radu Turističkog ureda o izvršenju programa rada za 2018. godinu s 

financijskim izvještajem TZGS za razdoblje 1.1. – 31.12.2018. godine   

2. Izvješće Komisije za popis imovine za 2018. godinu 

3. Financijsko izvješće TZGS za razdoblje 1.1. – 31.3.2019. godine 

4. Ostale informacije 

Dnevni red jednoglasno prihvaćen. 

 
Na sjednici su donesene sljedeće odluke: 

• Zapisnik s 24. redovne sjednice Vijeća TZGS održane 23.10.2018. godine jednoglasno se 
prihvaća. 



 

• Jednoglasnom odlukom Vijeće TZGS usvaja Izvješće o radu Turističkog ureda o izvršenju 
programa rada za 2018. godinu s financijskim izvještajem TZGS za razdoblje 1.1. – 
31.12.2018. godine   

• Jednoglasnom odlukom Vijeće TZGS usvaja Izvješće Komisije za popis imovine za 2018. 
godinu. 

• Jednoglasnom odlukom Vijeće TZGS usvaja Financijsko izvješće TZGS za razdoblje 1.1. – 
31.3.2019. godine. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


