IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA
U 2018. GODINI

Turističko vijeće, kao izvršno tijelo TZ provodilo je odluke i zaključke Skupštine Zajednice, te je svrsishodno i
racionalno trošilo sredstva Turističke zajednice u aktivnostima utvrđenim Programom rada i financijskim
planom za 2018.
Turističko vijeće je, temeljem svojih odluka provodilo promotivne zadaće Turističke zajednice po pojedinim
područjima politike, projektima i projektnim zadacima, kako je to utvrdila Skupština.
Turističko vijeće izabrano je na mandatno razdoblje od četiri godine (prosinac 2014 – prosinac 2018. godine).
Turističko vijeće čine predsjednik Turističke zajednice i osam članova izabranih od strane Skupštine Turističke
zajednice.
Sukladno Statutu TZG Kutine Članak 27. Turističko vijeće Zajednice:
1. provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice,
2. predlaže Skupštini godišnji program rada i financijski plan te godišnje financijsko izvješće,
3. najmanje jednom godišnje Skupštini podnosi izvješće o svom radu,
4. upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu te sukladno programu rada i
financijskom planu,
5. imenuje i razrješava direktora Turističkog ureda, na temelju javnog natječaja,
6. donosi opće akte za Turistički ured,
7. priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština,
8. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje turističke zajednice te za raspolaganje financijskim sredstvima,
9. daje ovlaštenje za zastupanje Turističke zajednice u slučaju spriječenosti direktora,
10. donosi poslovnik o radu Turističkog vijeća,
11. zahtijeva i razmatra izvješće direktora Turističkog ureda o njegovu radu i radu Turističkog ureda te
donosi odluku o njegovom prihvaćanju ili neprihvaćanju,
12. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i odlukama Skupštine.

Turističko vijeće djelovalo je u skladu sa Statutom TZ i Zakonom, a u 2018. g. održane su četiri sjednice, u
sastavu slijedećih članova:
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1. Romana Breitenbach-Vlašić – Privredna banka d.d. Zagreb
2. Zlatko Grdić – Restoran Petrokemija d.o.o. Kutina
3. Branko Krištofek – INA -INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb
4. Milan Pokorni – Pokorni BUS Kutina
5. Dario Kohek – Pentagon, obrt Kutina
6. Branko Brabec – UO Titanik Kutina
7. Nikica Katić – Klet Romić Kutina
8. Ivan Glavica – Hotel Kutina
9. Gradonačelnik Grada Kutine –Zlatko Babić

SJEDNICE:
➢ na 15. sjednici Turističkog vijeća održanoj 22.03.2018. utvrđeno je Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa
rada i financijskog plana za 2017. godinu, prihvaćeno je Izvješće o radu Turističkog ureda i direktorice za
2017. godinu, razmatrano je Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru o vođenju poslova,
materijalnom i financijskom poslovanju i raspolaganju sredstvima, izvršenju i provedbi programa rada i
financijskog plana Turističke zajednice u 2017. godini, utvrđeno je Izvješće o radu Turističkog vijeća u
2017.,donesena je odluka o dodjeli potpora za manifestacije u 2018., donesena je odluka o potpori i
suorganizaciji manifestacija sukladno zaprimljenim Zamolbama, razmatralo se Izvješće Turističkog ureda o
provedenim i predstojećim aktivnostima, izabrani su novi članovi Povjerenstva za akciju Ljepša okolina,
ugodniji život, te su donesene Izmjene Pravilnika akcije.
➢ na 16. sjednici Vijeća održanoj 22.05.2018. donesena je odluka o dodjeli potpora u sklopu programa
„Kutinsko ljeto 2018.“, razmatrano je Izvješće Turističkog ureda o provedenim i predstojećim aktivnostima,
te je donesen Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka Turističke
zajednice.
➢ na 17. sjednici održanoj 17.09.2018. razmatrano je Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru
vođenja poslova, materijalnog i financijskog poslovanja i raspolaganja sredstvima, izvršenju i provedbi
programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Kutine, za prvih šest mjeseci 2018. godine. Na
istoj sjednici raspisani su izbori za predstavnike u Skupštinu TZG Kutine za mandatno razdoblje 2018-2022.,
utvrđene su skupine djelatnosti, te popis članova s najvišim udjelom prihoda unutar pojedine skupine.
Nadalje, razmatrano je izvješće Turističkog ureda o tekućim i provedenim aktivnostima, donesena je Odluka
o ukidanju akcije Ljepša okolina, ugodniji život.
➢ na 18. sjednici održanoj 5.11.2018. utvrđen je prijedlog Izmjena i dopuna (rebalansa) programa rada i
financijskog plana za 2018. godinu, te utvrđen prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2019. godinu.
Donesena je Odluka o izboru tri člana komisije za popis imovine, prava i financijskih sredstava TZG Kutine.
Razmatrana je Zamolba JU Parka prirode Lonjsko polje za zajedničku kupnju turističkog vlakića, koja je
odbijena. Zaključno je prihvaćeno izvješće direktorice o provedenim i predstojećim aktivnostima Turističkog
ureda.
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Turističko vijeće ostvarilo je dobru suradnju s gradskom upravom, gradonačelnikom i ustanovama Grada
Kutine.
Predlažem da Turističko vijeće utvrdi ovo Izvješće o radu za 2018. godinu i uputi ga Skupštini s prijedlogom da
ga prihvati.

Klasa: 400-01/19-01/2
Ur.br.: 2176-108-01-19-3
Kutina, 27.2.2019.

Predsjednik Turističke zajednice
Zlatko Babić, dipl.ing
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