IZVJEŠĆE O RADU
TURISTIČKOG VIJEĆA

TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA
MAKARSKA
ZA 2016. GODINU

MAKARSKA, VELJAČA, 2017. GODINA

Turističko vijeće Turističke zajednice grada Makarska u tijeku 2016. godine održalo je
ukupno 6 sjednica na kojima se je raspravljala turistička tematika, analizirala turistička sezona
2016. kao i davale smjernice za dobu pripremu i provedbu turističke sezone. Održane su i
prezentacije projekata,donosile odluke vezane na okupljanju kompetentnog tima ljudi iz svih
oblasti koji će raspraviti i donijeti konkretne prijedloge vizije razvitka turizma u gradu, te
donosile odluke vezane za prihvaćanje temeljnih dokumenata o radu Turističke zajednice
grada Makarska: Financijskog plana, Programa rada, Izvješća o radu, Godišnjeg financijskog
obračuna, kao i druge bitne odluke koje se nadalje kronološki obrađuju u kratkim crtama.:

Na petanaestoj sjednici Turističkog vijeća, održanoj dana 12. veljače 2016. godine, nakon
dopune dnevnog reda točkom 3. Informacije vezane za organizaciju dva kongresa, hrvatskog
turističkog kongresa u travnju te organizacije drugog sportskog kongresa u studenome
raspravljalo se je i zaključilo slijedeće:

- jednoglasno se prihvaća prijedlog mišljenja o ugostiteljskoj djelatnosti na području
grada Makarska:
*propisano radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz članka 5 stavka 3. podstavka 1. ove
odluke u ljetnom razdoblju produžava se za dva sata, odnosno do 02:00 sata narednog dana
*propisano radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz stavke 1. ovog članka u zimskom
razdoblju produžava se petkom, subotom, na dan uoči blagdana i na dan blagdana te neradne
dane u Republici Hrvatskoj za dva sata, odnosno do 02:00 sata narednog dana
- Predsjednik TZG Makarska te direktor TZG Makarska iznijeli su informacije vezane
za organizaciju dva kongresa s kojima bi se ujedno obilježila 110 godišnjica
makarskog turizma te su se vijećnici Turističkog vijeća jednoglasno složili s
iznesenim prijedlozima o održavanju dva kongresa.

Na šesnaestoj sjednici Turističkog vijeća održanoj 08. ožujka 2016. nakon usvojenog
dnevnog reda i zapisnika, raspravljalo se je i zaključilo slijedeće:

- Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru godišnjeg financijskoga poslovanja
-

TZG Makarska za 2015. godinu jednoglasno je usvojen
Izvješće direktora o radu TZG Makarska za 2015. godinu jednoglasno je usvojen
Jednoglasno je usvojeno Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2015. godinu
Jednoglasno je usvojeno Godišnje financijsko poslovanje za 2015. godinu
Na prijedlog Predsjednika donesena je jednoglasna odluka da se u Povjerenstvo za
popis imovine TZG Makarska imenuju: Sretan Glavičić, Matko Buljan, Jure Brkan

Na sedamnaestoj sjednici Turističkog vijeća održanoj dana 13. srpnja 2016. godine nakon
usvojenog dnevnog reda članovi Turističkog vijeća analizirali su dotadašnji tijek turističke
sezone 2016.
Na 18. sjednici Turističkog vijeća održane dana 07. listopada 2016. godine nakon usvajanja
dnevnog reda članovi Turističkog vijeća analizirali su turističku sezonu 2016.
Također, održana je prezentacija projekta „Mjerenje kvalitete usluga metodom tajnog gosta
– TZG Makarska 2016“.

Na 19. sjednici Turističkog vijeća održanoj dana 26. listopada 2016. godine nakon
usvojenog dnevnog reda i zapisnika, raspravljalo se je i zaključilo slijedeće:
 Članovi Turističkog vijeća TZG Makarska jednoglasno su usvojili Prijedlog plana
programa rada i financijskoga plana TZG Makarska za 2017. godinu.
 Pod točkom Razno raspravljala se različita turistička problematika

Na 20. sjednici Turističkog vijeća TZG Makarska održane 14. studenoga 2016. godine
nakon usvojenog dnevnog reda članovi Turističkog vijeća donijeli su jednoglasnu odluku
temeljem članka 132. Zakona o gradnji (NN br. 153/2013.) da se u 2016. godini privremeno
zabrani izvođenje građevinskih i zemljanih radova na području grada Makarska:
I. zona- područje grada južno od JTC ne mogu izvoditi građevinski zemljani radovi od
01. svibnja do 30. rujna,
II. zona – područje sjeverno od JTC ne mogu izvoditi građevinski i zemljani radovi od
15. svibnja do 15. rujna.
Također, članovi Turističkog vijeća jednoglasno su donijeli zaključak da se preispita
mogućnost plana i programa zaštite i redovnog održavanja gradskih plaža.
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