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Sukladno odredbama članka 26.  Statuta Turističke zajednice Općine Malinska Dubašnica, 

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 ( NN 52/19 i 42/20). 

Turističko vijeće ima predsjednika i osam članova, a radi na sjednicama koje saziva i kojima 
presjeda predsjednik Turističke zajednice, načelnik Robert Anton Kraljić.  
 

Članovi Turističkog vijeća u 3. sazivu bili su: Vibor Olivari, Lidija Jurešić, Nikola Hržić, Katica 
Vodinelić Imamović, Danijel Šabalja, Nediljko Vučetić, Ljubica Lončar i Josip Turčić 

 
Izmjenom paketa Zakona u 2020. godini bili smo dužni oformiti nove sazive svih Tijela TZO 

Malinska – Dubašnica. S time u vezi, članovi Turističkog vijeća u 4. sazivu su: Ivana Lesica, Lidija 
Jurešić, Nikola Hržić, Katica Vodinelić Imamović, Leonard Lleshi, Nediljko Vučetić, Tanja Lulić i Ivica 
Turčić 
 

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. Tijekom izvještajnog razdoblja održane su četiri redovne sjednice, od kojih dvije u 
3. sazivu, te dvije u 4. sazivu uz odaziv koji je na svim sjednicama omogućio pravovaljano odlučivanje.  
 
Sadržaji sjednica bili su u skladu sa zadaćama Turističke zajednice općine Malinska – Dubašnica. 
 
Dana 24. veljače 2020. godine u Općini Malinska-Dubašnica održana je 12. sjednica( 3. saziv) 

na kojoj je bilo nazočno 7 članova Vijeća 

 

Dnevni  red je bio sljedeći: 

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice (3. saziv) Turističkog vijeća TZO Malinska-Dubašnica 
2. Završni račun za 2020. godinu 
a) Izvješće Komisije za godišnji popis imovine 
b) Revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje za 2020. godinu 
3. Prijedlog novog Statuta TZO Malinska - Dubašnica 
4. Razvoj brenda Krk Outdoor – informacija o izboru suradnika 
5. Predstavljanje novog image kataloga TZO Malinska Dubašnica 
6. Prijedlog manifestacija u 2020. godini 
7. Zamolba za donacijom sredstava ŠRU Lastavica 
8. Razno 

 

Na održanoj sjednici donesena je jednoglasna odluka o novom Statutu TZO Malinska – Dubašnica,  kao 

i o ostalim točkama dnevnog reda. 

 

Dana 26. lipnja 2020. godine održana je 13. sjednica (3. saziv) Vijeća na kojoj je bilo nazočno 6 

članova Vijeća:  

 

Dnevni red je bio sljedeći: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice (3. saziv) Turističkog vijeća TZO Malinska-Dubašnica 



2. Prijedlog zajedničkog programa manifestacija sa ostalim TZ otoka Krka  
3. Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu 
4. COVID -19: mjere pomoći za gospodarstvo 
5. Održavanje izborne Skupštine TZO Malinska – Dubašnica 
6. Razno 

 

Temeljem dostavljenih dokumenata, te nakon rasprave po točkama dnevnog reda, svi prijedlozi i i 

odluke Vijeća donesene su jednoglasno. 

 

Dana 13. studenog 2020. godine održana je 1. sjednica (4. saziv) Vijeća na kojoj je bilo nazočno 

8 članova Vijeća:  

 

Dnevni red je bio sljedeći : 
1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice (3. saziv) Turističkog vijeća TZO Malinska-Dubašnica 
2. Usvajanje Poslovnika o radu Turističkog vijeća TZO Malinska – Dubašnica 
3. Odluka o visini Turističke pristojbe za 2022. godinu na području općine Malinska – Dubašnica 
4. Izvješće o radu direktora Turističkog ureda TZO Malinska-Dubašnica za period siječanj-rujan 

2020. godine 
5. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu 
6. Odluka o raspisivanju natječaja za dodatnog djelatnika TU TZO Malinska-  Dubašnica 
7. Odluka o vrijednosti koeficijenata za obračun plaća djelatnika TZO Malinska-Dubašnica u 2021. 

godini 
8. Prijedlog delegiranja člana u Turističko vijeće TZ otoka Krka za 2021. godinu 
9. Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području općine Malinska – 

Dubašnica 
10. Imenovanje komisije za godišnji popis imovine ( predsjednik i 2 člana) 
11. Razno 

 
Temeljem dostavljenih dokumenata, te nakon rasprave po točkama dnevnog reda, svi prijedlozi i i 

odluke Vijeća donesene su jednoglasno, te je ujedno, donesen i Poslovnik o radu Turističkog vijeća 

TZO Malinska – Dubašnica. 

 
Dana 14. prosinca 2020. godine održana je 2. sjednica (4. saziv) Vijeća na kojoj je bilo nazočno 

5 članova Vijeća:  

 
Dnevni red je bio sljedeći: 

1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice (4. saziv) Turističkog vijeća TZO Malinska-Dubašnica 
2. Prijedlog programa rada i financijskog plana za 2021. godinu 
3. Prijedlog korištenja 30% uplaćene turističke pristojbe Općini Malinska – Dubašnica 
4. Prijedlog izmjena Pravilnika o radu TZO Malinska - Dubašnica 
5. Odluka o raspisivanju natječaja za dodatnog djelatnika TU TZO Malinska-  Dubašnica 
6. Odluka o vrijednosti koeficijenata za obračun plaća djelatnika TZO Malinska-Dubašnica u 2021. 

godini 
7. Prijedlog Ugovora AMP za 2021. godinu 
8. Odluka o isplati naknada članovima Turističkog vijeća 
9. Odluka o  sklapanju Sporazuma  o udruživanju  turističkih zajednica otoka Krka u cilju 

zajedničkog  provođenja dogovorenih aktivnosti 
10. Razno 

 

Temeljem dostavljenih dokumenata, te nakon rasprave, sve odluke Vijeća donesene su jednoglasno. 

Također donesen je novi akt – Pravilnik o radu TZO Malinska - Dubašnica. 

 



Uz formalno pravne teme koje proizlaze iz Statuta i zakonskih akata, rad Vijeća bio je usmjeren 

ka unapređenju turizma i turističke djelatnosti u općini Malinska – Dubašnica. Zadacima koji proizlaze 

iz tog opredjeljenja članovi Vijeća u oba mandata su u protekloj godini bili posvećeni ne samo na 

sjednicama, već svakodnevno. 

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 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 

direktorom Danielom Manzoni. Sjednice su u prosjeku trajale oko dva sata. 

Ovo izvješće daje se Skupštini Turističke zajednice Općine Malinska – Dubašnica na usvajanje.   

 

Sudjelovanje članova Turističkog vijeća u radu tijela u 2020.godini 

 

12. sjednica 13.sjednica 1.sjednica 2.sjednica 

UKUPNO u 
3./4. sazivu 

24.02.2020. 26.06.2020. 13.11.2020. 14.12.2020. 

Robert Anton Kraljić + + + + 4/4 

Vibor Olivari - -   0/2 

Katica Vodinelić Imamović + + + + 4/4 

Lidija Jurešić + + + - 3/4 

Nikola Hržić + + + - 3/4 

Josip Turčić + +   2/2 

Nediljko Vučetić + + + + 4/4 

Ljubica Lončar + -   1/2 

Danijel Šabalja + +   2/2 

Ivica Turčić   + - 1/2 

Leonard Lleshi   + + 2/2 

Tanja Lulić   + + 2/2 

Ivana Lesica   + + 2/2 

 
 
 

Predsjednik  TZO Malinska - Dubašnica 
    

Robert Anton Kraljić 
 


