
 

 

Baška Voda, __. svibnja 2020. 
 

 

 

 
 
Na temelju članka 62, stavka 5, Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskoga 
turizma i članka 63, stavka 2 i 3, Statuta Turističke zajednice općine Baška Voda, Turističko 
vijeće TZO Baška Voda (7), na svojoj 5. sjednici donosi 
 

prijedlog 
ODLUKE 

o izmjenamai dopunama  programa rada i  financijskoga plana TZO Baška Voda  
za 2020. godinu 

 
 
Odluka se donosi jer se može pretpostaviti da će tijekom godine doći do ukupnoga odstupanja 
od financijskoga plana TZO Baška Voda za  više od 5 %. 
Nekoliko je glavnih razloga naprijed navedenoj pretpostavci: 

1. Od 1. Siječnja 2020. Godine 30 % sredstava turističke pristojbe koja pripada TZ u 
općinski proračun ne doznačuje se s računa TZ, već se raspodjeljuje izravno s 
prolaznoga računa turističke pristojbe.  

2. Sukladno Zakonu o izmjenama I dopunama zakona o TP I odgovarajućem pravilniku 
donešenom u izvanrednim okolnostima prouzročenim pandemijom virusom SARS-COVID 
19, obveznici plaćanja TP u domaćinstvima u 2020. godini oslobođeni su obveze plaćanja 
50 % TP na osnovne I 100 % TP na ppomoćne postelje. 

3. Neizvjesno je koliko će kriza izazvana pandemijom utjecati na turistički promet, ali se sa 
sigurnošću može pretpostaviti da prihodi ni izbliza neće biti ostvareni u prvotno 
planiranom obujmu.   

4. U izvanrednim okolnostima očekuje se I donošenje propisa o izmjenama zakona o 
članarinama TZ, pa se s obzirom na to I odredbe novoga zakona koje se odnose na 
domaćinstva I ovaj prihod ne može očekivati u planiranom iznosu. 

Osim navedenoga, u 2020. Godinu se ušlo s nešto više sredstava na računu od planiranih, pa 
se plan Prihoda mijenja I zbog toga. 
 
Ovom odlukom van snage stavlja se program rada s financijskim planom za 2020. Godinu, 
donešen na prethodnoj sjednici skupštine TZ. 
 
Planirane rashode treba izmijeniti zbog izmjena planiranih Prihoda. 
Za sve dijeolove financijskoga plana, koji se odnose na pojedina turistička mjesta, plan Prihoda 
od turističke pristojbe u domaćinstvima mijenja se sukladno naprijed navedenom pravilniku o 
oslobađanju od dijela obveza. 
Plan Prihoda od turističke pristojbe u objektima koji je naplaćuju po noćenju i od TP na plovilima 
umanjuje se za 75 %. 
Plan Prihoda od članarine TZ umanjuje se za 100 %.   
 
Izmijenjeni financijski planovi za pojedina turistička mjesta nalaze se u privitku. 
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Zbog neizvjesnosti ostvarenja planiranih Prihoda, određuje se da se u svim planiranim 
projektima troši samo na ono najnužnije. 
O mogućoj provedbi ostalih projekata odlučit će se nakon glavne turističke sezone I to u slučaju 
ako se do tada ostvari turistički promet i prihodi iz plana izmijenjenoga ovom odlukom. 
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na sjednici skupštine TZ. 
 

Predsjednik TZO Baška Voda: 
Josko Roščić 

 


