
 

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TZO BOL U 2019. 

GODINI 
 

Turističko vijeće TZO Bol u 2019. godini održalo je ukupno osam redovnih sjednica: 

 

 

1. 30. siječnja 2019. godine održana je 5. sjednica TV TZO Bol sa slijedećim dnevnim 

redom: 

 

- Prihvaćanje Zapisnika sa prošle sjednice Turističkog vijeća TZO Bol; 

- Prezentacija i rasprava o prijedlogu izrade nove „image“ brošure Bola; 

- Tekuće aktivnosti; 

 

 

2. 20. veljače 2019. održana je 6. sjednica TV TZO Bol sa slijedećim dnevnim redom: 

 

- Prihvaćanje zapisnika sa prošle sjednice TV TZO Bol; 

- Prezentacija i rasprava (druga) o prijedlogu izrade nove „image“ brošure Bola; 

- Tekuće aktivnosti; 

 

3. 20. ožujka 2019. održana je 7. sjednica TV TZO Bol sa slijedećim dnevnim redom: 

 

- Prihvaćanje zapisnika sa prošle sjednice TV TZO Bol; 

- Prezentacija i rasprava (treća) o prijedlogu izrade nove »image« brošure Bola; 

- Tekuće aktivnosti; 

 

4. 4. travnja 2019. godine održana je 8. sjednica TV TZO Bol sa slijedećim dnevnim 

redom: 

 

- Prihvaćanje Zapisnika sa prošle sjednice Turističkog vijeća TZO Bol; 

- Izvješće Nadzornog odbora TZO Bol o izvršenom nadzoru TZO Bol za razdoblje 

01.01. – 31.12. 2018.; 

- Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima TZO Bol za razdoblje 01.01. 

– 31.12. 2018.; 

- Donošenje odluke o dodjeli potpora i manifestacija u 2019. godini; 

- Donošenje odluke o određivanju osnovice plaće i osnovnog koeficijenta za djelatnike 

Turističkog ureda TZO Bol; 

- Tekuće aktivnosti; 

 

5. 1. kolovoza 2019. održana je 9. sjednica TV TZO Bol sa slijedećim dnevnim redom: 

 

 

- Prihvaćanje zapisnika sa prošle sjednice Turističkog vijeća TZO Bol; 

- Izvješće o realizaciji tenis turnira WTA Croatia Bol Open 2019. (Feliks Lukas); 



- Osvrt na tijek turističke sezone 2019. i analiza ostvarenih noćenja; 

- Rasprava o visini boravišne pristojbe za 2020. godinu; 

- Tekuće aktivnosti; 

 

6. 29. kolovoza 2019. održana je 10. sjednica TV TZO Bol sa slijedećim dnevnim 

redom: 

 

- Prihvaćanje Zapisnika sa prošle sjednice Turističkog vijeća TZO Bol; 

- Donošenje mišljenja (prijedloga) o visini turističke pristojbe za 2020. i 2021. godinu; 

- Tekuće aktivnosti; 

 

7. 7. listopada  2019. održana je 11. sjednica TV TZO Bol sa slijedećim dnevnim 

redom: 

- Prihvaćanje Zapisnika sa prošle sjednice Turističkog vijeća TZO Bol; 

- Analiza ostvarenih noćenja I – IX 2019; 

- Rasprava o iznosu turističke pristojbe za 2021. godinu; 

- Prijedlozi za ovogodišnja turistička priznanja i obilježavanje Dana TZO Bol; 

- Tekuće aktivnosti; 

 

8. 26. studenog  2019. održana je 12. sjednica TV TZO Bol sa slijedećim dnevnim 

redom: 

- Prihvaćanje Zapisnika sa prošle sjednice Turističkog vijeća TZO Bol; 

- Donošenje odluke o visini turističke pristojbe za 2021. godinu; 

- Analiza ostvarenih noćenja i strukture gostiju u destinaciji Bol u 2019. godini; 

- Realizacija Programa rada TZO Bol za 2019. godinu; 

- Realizacija i rebalans Financijskog plana TZO Bol za 2019. godinu; 

- Prijedlog Programa rada sa Financijskim planom TZO Bol za 2020. godinu; 

- Tekuće aktivnosti;  

 

 

 

Za sve sjednice Turističkog vijeća poslani su pisani pozivi članovima Turističkog vijeća, kao i 

pisani prilozi za pojedine točke dnevnog reda. Sjednice Turističkog vijeća vode se pod brojem 

koji teče za mandatno razdoblje, što je usvojeni standard. Na svim sjednicama Turističkog 

vijeća usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice. 

Zapisnici s pripadajućim pisanim materijalima odloženi su u arhivi dokumentacije Turističke 

zajednice općine Bol. 

 

 

Bol, studeni 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Predsjednik  

                            Tihomir Marinković v.r. 


