
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VRSAR 
RADE KONČARA 46 
52450 VRSAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZVJEŠĆE 
 

O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA  
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VRSAR, veljača 2018 



 

 
Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju 
hrvatskog turizma (NN 152/2008), te članka 29., stavka 3. Statuta TZO 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 2017. godinu 
 
 
U 2017. godini Turističko vijeće TZO Vrsar uspješno je provodilo zadatke 
zacrtane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, te 
Statutom TZO Vrsar.  
Turističko vijeće provodilo je odluke i zaključke Skupštine TZO Vrsar, te je 
racionalno i svrsishodno trošilo sredstva Zajednice u aktivnostima utvrđenim 
Godišnjim programom rada i financijskim planom za 2017. godinu. 
 
Do svibnja 2017. godine Turističko vijeće TZO Vrsar sastojalo se od sljedećih 
članova: 

1. Predsjednik: Franko Štifanić 
2. Tomislav Popović 
3. Goran Fabris 
4. Alenka Grubišić 
5. Andrea Štifanić 
6. Armido Gerometta 
7. Ivan Trošt 
8. Drago Starić 
9. Martina Fratucanov 

 
U svibnju 2017. provedeni su lokalni izbori na kojima je izabran novi općinski 
načelnik, gospodin Ivan Gerometta, koji je sukladno članku 18. stavku 2. Zakona 
o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i članku 37. stavku 2. 
Statuta Turističke zajednice općine Vrsar postao predsjednik Zajednice, a ujedno 
i predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća.  
 
Turističko vijeće TZO Vrsar sastalo se u 2017. godini tri puta, te su održane tri 
elektronske sjednice.  
 

• 1. sjednica održana je 28.02.2017. godine, dnevni red bio je sljedeći: 
 
      1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Turističkog vijeća od 8.11.2016. 
      2. Izvješće o izvršenju programa rada i financijskog plana za 2016. godinu 
      3. Izvješće o radu direktora i Turističkog ureda za 2016. godinu 
      4. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2016. godinu 
      5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem TZO     
          Vrsar za 2016. godinu  
      6. Razno 
          a) Zamolba udruge Volim Istru 
          b) Zamolba Nogometnog kluba Vrsar          
 
Na prvoj sjednici prihvaćeno je Izvješće o izvršenju programa rada i financijskog 
plana za 2016. godinu, Izvješće o radu direktora i Turističkog ureda za 2016. 



godinu, Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2016. godinu, te Izvješće 
Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem TZO Vrsar za 2016. 
godinu. Sva izvješća proslijeđena su Skupštini TZO Vrsar na usvajanje. 
Donijete su i sljedeće odluke:  
1. Humanitarna akcija udruge Volim Istru sufinancirat će se s iznosom od bruto 
4.000 kn iz pozicije rashoda: VII.2. – Ostale donacije  
2. Putovanje članova NK Vrsar  na turnir u Delnicama sufinancirat će se s 
iznosom od bruto 3.500 kn. 
 

• 2. sjednica održala se putem elektronske pošte 15.03.2017., sa sljedećim 
dnevnim redom: 

 
      1. Donošenje zaključka o sufinanciranju aktivnosti Zvjezdarnice u Višnjanu  
 
Donijeta je sljedeća odluka: 
TZO Vrsar sufinancirat će aktivnosti Zvjezdarnice Višnjan u 2017. godini s 
iznosom od bruto 7.000 kn. 
Sredstva za sufinanciranje će se osigurati iz pozicije financijskog plana 
VII.2.Ostale donacije u svrhu promocije destinacije. 
 
 

• 3. sjednica održala se putem elektronske pošte 10.05.2017., sa sljedećim 
dnevnim redom: 

 
1.  Donošenje zaključka o financiranju izrade i tiska knjige „Povijesni statut 

Vrsara“  
 
Donijeta je sljedeća odluka: 
TZO Vrsar financirat će grafičku pripremu i tisak knjige „Uredbe i naredbe za 
obdržavanje u Kaštelu Vrsar i njegovu kotaru“ (Povijesni Statutu Vrsara) u iznosu 
61.067,00 kn. 
Sredstva će se osigurati iz pozicije financijskog plana II.1.5. Očuvanje materijalne 
i nematerijalne kulturne baštine 
 
 

• 4. sjednica održala se 10.10.2017., sa sljedećim dnevnim redom: 
  

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Turističkog vijeća od 28.02.2017. 
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za razdoblje 1.1.- 30.06.2017.  
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem TZO 

Vrsar za razdoblje 1.1.- 30.06.2017. 
4. Predstavljanje pristiglih prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za 

dodjele potpore manifestacijama u 2018.godini 
5. Razno 

 
Na četvrtoj sjednici prihvaćeno je Izvješće o radu i financijsko izvješće za period 
1.-6.2017., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad 
poslovanjem TZO Vrsar za period 1.-6.2017. Oba Izvješća proslijeđena su 
Skupštini na usvajanje. 
Donijet je zaključak da se prijavitelji na Javni poziv za dodjele potpora 
manifestacijama pozovu na iduću sjednicu i predstave svoje prijedloge. 
 
 

• 5. sjednica održala se 31.10.2017., sa sljedećim dnevnim redom: 
 



1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Turističkog vijeća od 10.10.2017. 
2. Prezentacija Marketing plana TZŽI za 2018. godinu  
3. Prezentacije pojedinih prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za 

dodjelu potpore manifestacijama u 2018. godini 
4. Prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2018. godinu  
5. Razno 

 
Na petoj sjednici prihvaćen je prijedlog Programa rada i financijskog plana za 
2018. godinu, te je proslijeđen Skupštini na usvajanje.  
 
 

• 6. sjednica održala se putem elektronske pošte 8.11.2017., sa sljedećim 
dnevnim redom: 

 
1. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Skupštine TZO Vrsar 

 
Nakon izjašnjavanja svih članova donijeta je Odluka o raspisivanju izbora za 
članove Skupštine TZO Vrsar. 
 
Na izbornoj Skupštini 13.12.2017. odabrani su sljedeći članovi Turističkog vijeća, 
čiji mandat traje do 13.12. 2021.: 

1. Predsjednik Ivan Gerometta 
2. Tomislav Popović 

3. Sanda Bravar 

4. Goran Fabris 

5. Andrea Štifanić 

6. Armido Gerometta 

7. Ivan Trošt 

8. Ivan Stanić 

9. Martina Fratucanov 

 

 
 

                                                                          Predsjednik Turističkog vijeća                  
                                                                           Ivan Gerometta 


