
 
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 2019. godinu 
 
 
U 2019. 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 
2019. godinu. 
 
Na sjednici Skupštine dana 05.12.2018. usvojen je prijedlog hotelske kuće 
Maistra d.d. o opozivu člana Skupštine i Turističkog vijeća, gospodina Gorana 
Fabrisa, zbog njegovog prestanka rada u tom poduzeću, te o imenovanju nove 
predstavnice u Skupštini i Turističkom vijeću TZO Vrsar, gđe Fiorele Morožin.  
 
U radu Turističkog vijeća tijekom 2019. godine sudjelovali su sljedeći članovi: 
 

1. Predsjednik: Ivan Gerometta, načelnik Općine Vrsar 
2. Tomislav Popović, predstavnik Maistre d.d. 
3. Sanda Bravar, predstavnica Maistre d.d. 
4. Fiorela Morožin, predstavnica 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 Šverko, predstavnica privatnih iznajmljivača 

 
 
Turističko vijeće Turističke zajednice općine Vrsar sastalo se u 2019. godini četiri 
puta. 
 
Prva sjednica održana je 26.02.2019. godine, dnevni red bio je sljedeći: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Turističkog vijeća od 31.10.2018 
2. Izvješće o izvršenju programa rada i financijskog plana za 2018. godinu 
3. Izvješće o radu direktora i Turističkog ureda za 2018. godinu 
4. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2018. godinu 
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem   

           TZO Vrsar za 2018. godinu  
6. Razno        

 
Na prvoj sjednici prihvaćeno je Izvješće o izvršenju programa rada i financijskog 
plana za 2018. godinu, Izvješće o radu direktora i Turističkog ureda za 2018. 
godinu, Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2018. godinu, te Izvješće 



Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem TZO Vrsar za 2018. 
godinu. Sva izvješća proslijeđena su Skupštini TZO Vrsar na usvajanje. 
Donijeta je odluka o sufinanciranju putovanja djece NK Vrsar na turnir u Delnice. 
 
 
Druga sjednica Turističkog vijeća održala se 13.08.2018., sa sljedećim dnevnim 
redom: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Turističkog vijeća od 26.02.2019. 
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za period 01.01.-30.06.2019.   
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem  

TZO Vrsar za period 01.01.-30.06.2019. godine 
4. Donošenje Mišljenja TZO Vrsar o iznosu visine turističke pristojbe za 

2020. godinu za općinu Vrsar 
5. Razno 

 
Na drugoj sjednici prihvaćeno je Izvješće o radu i financijsko izvješće za period 
1.-6.2019., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad 
poslovanjem TZO Vrsar za period 1.-6.2019. Oba Izvješća proslijeđena su 
Skupštini na usvajanje. 
Donijeta je Odluka o mišljenju Turističke zajednice općine Vrsar o iznosu visine 
turističke pristojbe za 2020. godinu za Vrsar – za hotele i naselja, kampove, 
smještaj u domaćinstvu, OPGu, u objektu vrste kamp odmorište, kao i o 
paušalnim iznosima koje plaća vlasnik kuće ili stana za odmor za sebe i članove 
uže obitelji.  
 
 
Treća sjednica održala se 17.10.2019., sa sljedećim dnevnim redom: 
  

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Turističkog vijeća od 13.08.2019. 
2. Prezentacija prvog prijedloga SMP-a TZŽI za 2020.godinu 
3. Prijedlog plana aktivnosti u razvoju destinacijskih proizvoda i evenata za 

2020. godinu 
4. Predstavljanje pristiglih prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva   

za dodjelu potpore manifestacijama u 2020. godini 
5. Razno 

 
Na trećoj sjednici usvojen je prijedlog plana aktivnosti u sklopu razvoja 
destinacijskih proizvoda za 2020. godinu, te donijet zaključak o dodjeli potpora 
manifestacijama u 2020. godini.  
Donijet je i zaključak da Vrsar neće ući u projekt brandinga  klastera Poreč, ali će 
surađivati s tim klasterom na razvoju određenih turističkih proizvoda.  
 
 
Četvrta sjednica održala se 30.10.2019., sa sljedećim dnevnim redom: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Turističkog vijeća od 17.10.2019. 
2. Prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2020. godinu  
3. Razno 
 

Na četvrtoj sjednici Turističkog vijeća prihvaćen je prijedlog Programa rada i 
financijskog plana za 2020. godinu, te je proslijeđen Skupštini na usvajanje.  
 
 
 

                                                                          Predsjednik Turističkog vijeća                  
                                                                          Ivan Gerometta 


