
 
TURISTIČKA ZAJEDNICA 
OPĆINE JASENICE 
 
Turistički ured 
Jasenice, veljača 2016. 
 
 
                                                                            SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE 
                                                                            OPĆINE JASENICE 
 
Predmet: Izvješće o radu Turističkog vijeća u 2015.godini 
 
S obzirom da Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma propisuje 

obvezu da Turističko vijeće treba predočiti Izvješće o svom radu Skupštini Turističke 

zajednice, također Statutom Turističke zajednice općine Jasenice, članak 23 stavak 3. 

određeno je da Turističko vijeće najmanje jednom godišnje podnese Skupštini izvješće o 

svom radu. 
 
U 2015.godini održano je 5 sjednica Turističkog vijeća: 
 

1. Dana 10.veljače 2015.godine održana je 1. sjednica Turističkog vijeća Turističke 

zajednice općine Jasenice s početkom u 10 sati u Vijećnici općine Jasenice. 
 
Sjednici su nazočili: Predsjednik Martin Baričević, te članovi: Nediljka Matek, Frane 
Baričevići Ivanka Rončević i Šime Šimičević, Joso Šarlija i Ivan Nekić 
Ostali prisutni: Nada Basa - zapisničar 
 

Na sjednici je usvojen slijedeći dnevni red: 
 

1. Raspisivanje natječaja za direktora Turističkog ureda Turističke zajednice općine 

Jasenice 
2. Razno 

 
Na sjednici je donesena slijedeća odluka: 

- Jednoglasno je donesena odluka o raspisivanju natječaja za direktora Turističkog ureda 

Turističke zajednice općine Jasenice 
 

2. Dana 5. ožujka 2015. godine održana je 2. sjednica Turističkog vijeća Turističke 

zajednice općine Jasenice s početkom u 10 sati u Vijećnici općine Jasenice. 
Sjednici su prisustvovali: Predsjednik Martin Baričević te članovi: Nediljka Matek, 
Šime Šimičević, Ivanka Rončević, Frane Baričević, Joso Šarlija i Ivan Nekić 
Ostali prisutni: Nada Basa - zapisničar 
 

Na sjednici je usvojen slijedeći dnevni red: 
1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Vijeća  
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2014.godinu 
3. Izvješće o izvršenju Programa rada za 2014.godinu i statistički pokazatelji 

turističkog prometa za 2014.godinu 
4. Godišnje financijsko izvješće za 2014.godinu 



5. Selekcija kandidata za radno mjesto direktora ureda Turističke zajednice općine 

Jasenice 
 
Na sjednici su donesene slijedeće odluke: 

- Jednoglasno je prihvaćen zapisnik sa 1. sjednice Vijeća  
- Jednoglasnom odlukom prihvaćeno je Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom 

nadzoru za 2014.godinu, koje je proslijeđeno Skupštini 
- Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa rada 

za 2014.g. i statistički pokazatelji turističkog prometa za 2014.godinu. 
- Jednoglasno je prihvaćen prijedlog Godišnjeg financijskog izvješća za 

2014.godinu 
- Jednoglasno je donesena odluka da u drugi krug za izbor direktora  ureda 

Turističke zajednice općine Jasenice ulaze Olivera Perhat i Petra Cupać 
 
           Sjednica je završila u 11 sati i 10 minuta. Zapisnik je vodila Nada Basa. 
 

3. Dana 30. ožujka 2015.godine održana je 3. sjednica Turističkog vijeća Turističke 

zajednice općine Jasenice . 
Sjednici su nazočili : Predsjednik Martin Baričević, te članovi: Ivan Nekić, Šime 

Šimičević, Joso Šarlija i Frane Baričević. 
Ostali nazočni : Nada Basa - zapisničar 
 

Na sjednici je usvojen slijedeći dnevni red: 
1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Vijeća 
2. Imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice općine Jasenice 
3. Donošenje odluke o naknadama Predsjedniku i članovima Vijeća Turističke 

zajednice općine Jasenice 
4. Razno 

 
Na sjednici su donesene slijedeće odluke: 

- Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 2. sjednice 
- Jednoglasnom odlukom imenuje se Petra Cupać na mjesto direktorice ureda 

Turističke zajednice općine Jasenice 
- Jednoglasno je donesena odluka o naknadi Predsjedniku u iznosu od 350,00 kn 
- Jednoglasno je donesena odluka o naknadi članovima Vijeća u iznosu od 80,00 kn 

 
            Sjednica je završila u 10 sati i 30 minuta. Zapisnik je vodila Nada Basa. 
 

4. Dana 12. svibnja 2015.godine održana je 4. sjednica Turističkog vijeća Turističke 

zajednice općine Jasenice s početkom u 10 sati u Vijećnici općine Jasenice. 
Sjednici su prisustvovali: Predsjednik Martin Baričević te članovi: Joso Šarlija, Šime 
Šimičević, Nediljka Matek i Frane Baričević 
Ostali prisutni: Petra Cupać – direktorica i Nada Basa - zapisničar 
 

Na sjednici je usvojen slijedeći dnevni red: 
1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Vijeća Turističke zajednice općine Jasenice 
2. Financijsko izvješće za razdoblje od siječnja do ožujka 2015.godine 
3. Prijedlog aktivnosti za realizaciju Programa rada za 2015. godinu i Izvješće voditeljice 

Turističke zajednice općine Jasenice 
4. Donošenje odluke o pristupanju PPS destinaciji 



5. Donošenje odluke o trajanju godišnjeg odmora 
6. Razno 

 
Na sjednici su donesene slijedeće odluke: 

- Jednoglasno je prihvaćen zapisnik sa 3. sjednice Vijeća Turističke zajednice 

općine Jasenice 
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Financijsko izvješće od siječnja do ožujka 

2015.godine 
- Jednoglasno su prihvaćene aktivnosti za realizaciju Programa rada za 2015. godinu 

i Izvješće voditeljice Turističke zajednice općine Jasenice 
- Jednoglasno je donesena odluka o pristupanju PPS destinaciji Zadar i donošenju 

pravila za osnivanje djelovanja destinacijskog „PPS KLUBA“ 
- Jednoglasno je donesena odluka o trajanju godišnjeg odmora prema Zakonu o radu 
 

Sjednica je završila u 11 sati i 15 minuta. Zapisnik je vodila Nada Basa. 
 

5. Dana 20. studenog 2015. godine održana je 5. sjednica Vijeća Turističke zajednice 

općine Jasenice s početkom u 9 sati u Vijećnici općine Jasenice. 
Sjednici su prisustvovali: Predsjednik Martin Baričević te članovi: Nediljka Matek, 

Joso Šarlija, Dora Trbanc i Šime Šimičević 
Ostali prisutni: Petra Cupać- direktorica i Nada Basa – zapisničar 
 

Na sjednici je usvojen slijedeći dnevni red:  
1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Vijeća Turističke zajednice općine Jasenice 
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem TZ Jasenice 

za razdoblje siječanj-rujan 2015. 
3. Izvješće o izvršenju Programa rada Turističke zajednice općine Jasenice od 

siječnja do rujna 2015. 
4. Financijsko izvješće od siječnja do rujna 2015. i prijedlog rebalansa financijskog 

plana za 2015. 
5. Prijedlog Programa rada TZ Jasenice s financijskim planom za 2016. 
6. Donošenje odluke o imenovanju Petre Cupać kao predstavnice TZ Jasenice u  

LAG 
7. Donošenje odluke o sufinanciranju Ryanair 
8. Donošenje odluke o pristupanju projektu Welcome i usvajanju Pravilnika, te 

imenovanje povjerenstva za labelling 
9. Donošenje odluke o razvrstavanju naselja Maslenica u razred B 
10.  Razno 

Na sjednici su donesene slijedeće odluke: 
- Jednoglasno je prihvaćen zapisnik sa 4. sjednice Vijeća Turističke zajednice 

općine Jasenice 
- Jednoglasno se donosi odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenom nadzoru nad 

poslovanjem Turističke zajednice općine Jasenice koje je proslijeđeno Skupštini 
- Jednoglasno se prihvaća  Izvješće o izvršenju Programa rada Turističke zajednice 

općine Jasenice od siječnja do rujna 2015. godine 
- Jednoglasno se prihvaća Financijsko izvješće od siječnja do rujna 2015.godine i 

prijedlog rebalansa financijskog plana za 2015.godinu 
- Jednoglasno se prihvaća Program rada Turističke zajednice općine Jasenice s 

financijskim planom za 2016.godinu i upućuje se Skupštini 



- Jednoglasno se donosi odluka o imenovanju direktorice Petre Cupać kao 

predstavnice Turističke zajednice općine Jasenice u LAG „Bura“. 
- Jednoglasno se donosi odluka kojom se ne prihvaća sufinanciranje Ryanair-a. 
- Jednoglasno se donosi odluka o pristupanju projektu Welcome i usvajanju 

Pravilnika, te imenovanju Šime Šimičevića i Frane Baričevića u Povjerenstvo za 

labelling. 
- Jednoglasno se donosi odluka o razvrstavanju naselja Maslenica u razred B. 
- Jednoglasno se donosi odluka o imenovanju Zlate Čaušević-Trbanc kao člana 

Vijeća Turističke zajednice općine Jasenice 
 

Sjednica je završila u 10 sati i 15 minuta. Zapisnik je vodila Nada Basa. 
 
Turističko vijeće je shodno članku 23. Statuta TZO Jasenice provodilo Odluke i zaključke 

Skupštine TZO Jasenice. Predložilo godišnji program rada, financijski plan i godišnje 

financijsko izvješće. 
Imovinom Turističke zajednice upravljalo se sukladno Statutu  TZO Jasenice i Zakonu o 

turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.  
 
 
 
 
 
                                                                                                                           Direktor 
                                                                                                                           Petra Cupać  


