
Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju 
hrvatskog turizma (NN 152/2008), te članka 29., stavka 3. Statuta Turističke 
zajednice općine Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“ br. 10/09) Turističko 
vijeće Turističke zajednice općine Vrsar podnosi Skupštini Turističke zajednice 
općine Vrsar  
 
 

IZVJEŠĆE 
 

o radu Turističkog vijeća za 2018. godinu 
 
 
U 2018. godini Turističko vijeće Turističke zajednice općine Vrsar uspješno je 
provodilo zadatke zacrtane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju 
hrvatskog turizma, te Statutom Turističke zajednice općine Vrsar.  
Turističko vijeće provodilo je odluke i zaključke Skupštine Turističke zajednice 
općine Vrsar, te je racionalno i svrsishodno trošilo sredstva Zajednice u 
aktivnostima utvrđenim Godišnjim programom rada i financijskim planom za 
2018. godinu. 
 
Na izbornoj Skupštini 13.12.2017. odabrani su sljedeći članovi Turističkog vijeća, 
koji su sudjelovali u njegovom radu tijekom 2018. godine: 
 

1. Predsjednik: Ivan Gerometta, načelnik Općine Vrsar 
2. Tomislav Popović, predstavnik Maistre d.d. 
3. Sanda Bravar, predstavnik Maistre d.d. 
4. Goran Fabris, predstavnik Maistre d.d. 
5. Andrea Štifanić, predstavnik Valamara d.d. 
6. Armido Gerometta, predstavnik skupine „Pružatelji turističkih usluga, 

usluga smještaja i trgovačkih usluga“ 
7. Ivan Trošt, predstavnik skupine „Pružatelji ugostiteljskih usluga hrane i 

pića“ 
8. Ivan Stanić, predstavnik skupine „Ostale s turizmom neposredno 

povezane djelatnosti“ 
9. Martina Fratucanov, predstavnik privatnih iznajmljivača 

 

Turističko vijeće Turističke zajednice općine Vrsar sastalo se u 2018. godini četiri 
puta. 
 

• Prva sjednica održana je 28.02.2018. godine, dnevni red bio je sljedeći: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Turističkog vijeća od 31.10.2017. i e-   
           mail sjednice od 08.11.2017. 

2. Izvješće o izvršenju programa rada i financijskog plana za 2017. godinu 
3. Izvješće o radu direktora i Turističkog ureda za 2017. godinu 
4. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2017. godinu 
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem   

           TZO Vrsar za 2017. godinu  
6. Razno        

 
Na prvoj sjednici prihvaćeno je Izvješće o izvršenju programa rada i financijskog 
plana za 2017. godinu, Izvješće o radu direktora i Turističkog ureda za 2017. 
godinu, Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2017. godinu, te Izvješće 
Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem TZO Vrsar za 2017. 
godinu. Sva izvješća proslijeđena su Skupštini TZO Vrsar na usvajanje. 



 

• Druga sjednica Turističkog vijeća održala se 12.09.2018., sa sljedećim 
dnevnim redom: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Turističkog vijeća od 28.02.2018. 
2.   Izvješće o radu i financijsko izvješće za period 01.01.-30.06.2018.   
3.   Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem TZO   
      Vrsar za period 01.01.-30.06.2018. godine 
4.   Izvješće o turističkim rezultatima 01.01.-31.08.2018. 
5.   Razno 

 
Na drugoj sjednici prihvaćeno je Izvješće o radu i financijsko izvješće za period 
1.-6.2018., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad 
poslovanjem TZO Vrsar za period 1.-6.2018. Oba Izvješća proslijeđena su 
Skupštini na usvajanje. 
Donijeta je odluka o trajnom zatvaranju info punkta u starom gradu, na adresi 
Rade Končara 46. 
 

• Treća sjednica održala se 10.10.2018., sa sljedećim dnevnim redom: 
  

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Turističkog vijeća od 12.09.2018. 
2. Prezentacija prvog prijedloga učešća LTZa u SMPu Istre za 2019.godinu 

Marketing plana TZŽI za 2018. godinu  
3. Prijedlog plana aktivnosti u razvoju destinacijskih proizvoda i evenata za 

2019. godinu 
4. Predstavljanje pristiglih prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za 

dodjelu potpore manifestacijama u 2019. godini 
5. Razno 

 
Na trećoj sjednici donijeti su  zaključci o usvajanju prijedloga plana aktivnosti u 
razvoju destinacijskih proizvoda i evenata za 2019. godinu, te zaključci o dodjeli 
potpora manifestacijama. Donijet je zaključak o osnivanju komisije za odabir 
izrađivača redizajna i nove organizacije web stranica TZO Vrsar. Za članove 
komisije odabrani su Natalija Vugrinec, Tina Slamar, Sanda Bravar, Martina 
Fratucanov i Ivan Stanić. 
 

• Četvrta sjednica održala se 31.10.2018., sa sljedećim dnevnim redom: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Turističkog vijeća od 10.10.2018. 
2. Prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2019. godinu  
3. Razno 
 

Na četvrtoj sjednici Turističkog vijeća prihvaćen je prijedlog Programa rada i 
financijskog plana za 2019. godinu, te je proslijeđen Skupštini na usvajanje.  
 
 
 

                                                                          Predsjednik Turističkog vijeća                  
                                                                          Ivan Gerometta 


