
Temeljem članaka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma 

(„Narodne novine“ broj 152/08“) i članka 84. Statuta TZ Daruvar-Papuk („Županijski glasnik 

Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije“ broj 6/10), Skupština Turističke zajednice 

Daruvar-Papuk uz prethodnu Suglasnost Ministarstva turizma na sjednici održanoj dana 26. 

studenog 2014.donosi izmjene i dopune Statuta TZ Daruvar-Papuk 

 

  IZMJENE  I DOPUNE STATUTA TZ DARUVAR-PAPUK 

      

     Članak 1. 

 

U Statutu TZ Daruvar-Papuk, u članku 19. stavak 2.  mijenja se i glasi:  

 

„ Skupština Zajednice broji 15 članova.“ 

  

     Članak 2. 

 

U članku 19. stavak 4. mijenja se i glasi: 

„ Članovi Zajednice s područja Grada Daruvara imaju 13 predstavnika i to: 

 

Član koji u ukupnom prihodu Zajednice sudjeluje sa više od 10% - 5 predstavnika 

 

Član koji u ukupnom prihodu Zajednice sudjeluje pojedinačno s manje od 10% predstavljat će 

predstavnici unutar grupacije i to: 

 

- predstavnici hotelijerske djelatnosti i privatnih smještaja - 2 predstavnika sa najvećim 

udjelom unutar ove skupine 

- predstavnici ugostiteljske djelatnosti - 1 predstavnika s najvećim udjelom unutar ove 

skupine 

- predstavnici turističke djelatnosti – 2 predstavnika sa najvećim udjelom unutar ove skupine 

- predstavnici trgovine - 1 predstavnik s najvećim udjelom unutar ove skupine 

- predstavnici ostalih djelatnosti neposredno povezanih sa turizmom - 2 predstavnika s 

najvećim udjelom unutar ove skupine“ 

 

 

     Članak 3. 

U članku 19. stavak 6. mijenja se i glasi: 

Članovi Zajednice s područja općina Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač imaju 2 člana. 

Članovi Zajednice s područja općina Dežanovac i Đulovac imaju jednog predstavnika, a s 

područja općina Končanica i Sirač imaju po jednog predstavnika, a određuju se na način da je 

član skupštine član, odnosno predstavnik člana s najvišim udjelom u prihodu Zajednice s 

područja općine. Ukoliko član, odnosno predstavnik člana odbije članstvo u Skupštini, općine 

predstavlja član odnoso predstavnik člana koji po udjelu slijedi iza člana s najvišim udjelom i 

tako redom. 

  

                                                          Članak 4. 

Ove izmjene stupaju na snagu danom objave u Službenom Glasniku. 
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