Na temelju članaka 36. i 37. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
(Narodne novine broj: 152/08) i na temelju članka 22. Statuta Turističke zajednice Općine Gradac,
Skupština Turističke zajednice općine Gradac, sa sjedištem u Gradcu, Stjepana Radića 1, OIB:
79760911494 na svojoj 21. sjednici Vijeća održanoj dana 26.09.2017. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o osnivanju Turističkog društva ZAOSTROG (“Turističko društvo”)

Članak I.
Turističko društvo je ustrojstvena jedinica Turističke zajednice općine Gradac ("Zajednica") koja
obavlja dio poslova Zajednice usmjerenih na ostvarivanje zadaća Zajednice u području u kojem se
Turističko društvo osniva kao svoju podružnicu.
Turističko društvo nije pravna osoba, a upis Turističkog društva kao ustrojstvene jedinice Zajednice
vrši se u Upisnik turističkih zajednica nadležnog ministarstva i na način propisan Zakonom o
turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, a sukladno Statutu Zajednice.

Članak II.
Naziv Turističkog društva je: TURISTIČKO DRUŠTVO ZAOSTROG.

Članak III.
Sjedište Turističkog društva je u: ZAOSTROGU.

Članak IV.
Osnovna zadaća Turističkog društva je da stručno, pravodobno, kvalitetno i odgovorno izvršava
zadaće Zajednice.
Prava i obveze koje proisteku iz djelovanja Turističkog društva jesu prava i obveze Zajednice.
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Članak V.
Turističko društvo obavlja slijedeće poslove:
●

održavanje mjesne javne turističke infrastrukture danom na upravljanje Zajednici od strane
općine Gradac;

●

savjetovanje pri izradi strateških i razvojnih planova turizma na nivou općine Gradac;

●

obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom;

●

poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje
pridonose obogaćivanju turističke ponude;

●

poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja
turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine;

●

poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu
Gradac čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje;

●

poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i
unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o
važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja
kvalitete usluge;

●

organizacija,

provođenje

i

nadzor

radnji

promocije

turističkog

proizvoda

sukladno

smjernicama skupštine Zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Zajednice,
općine ili grada.

Članak VI.
U Turističkom društvu stručne poslove organizira i vodi voditelj Turističkog društva koji za svoj rad
odgovara Turističkom vijeću Zajednice i direktoru Turističkog ureda Zajednice.

Članak VII.
Turističko društvo predlaže Turističkom vijeću Zajednice godišnji program rada i financijski plan koji je
sastavni dio godišnjeg programa rada i financijskog plana Zajednice.
Turističko društvo obvezno je sredstva kojima raspolaže sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i
promicanju hrvatskog turizma, koristiti namjenski u skladu s utvrđenim godišnjim programom rada i
financijskim planom Zajednice.
Za djelovanje Turističkog društva koristi se najmanje 50% prihoda Zajednice ostvarenih na području
za koje je Turističko društvo osnovano u skladu s odredbama Zakona o turističkim zajednicama i
promicanju hrvatskog turizma, preostalih nakon raspodjele sredstava ostalim korisnicima (turistička
zajednica županije, Hrvatska turistička zajednica, općina ili grad), a koja sredstva se posebno iskazuju
u financijskom planu Zajednice.
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Članak VIII.
Prava i obveze, organizacija, djelovanje i poslovanje Turističkog društva urediti će Turističko društvo
donošenjem Poslovnika o radu Turističkog društva Zajednice.

Članak IX.
Ova Odluka stupa na snagu na dan njezina donošenja i vrijedi do pismenog opoziva iste.

Članak X.
Utvrđuje se da je ova Odluka objavljena na oglasnoj ploči Zajednice dana 26.9. 2017. godine.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE GRADAC:
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