
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VRSAR                                          Vrsar, 26.03.2021. 
Obala m. Tita 23 
Vrsar  
 
 

ZAPISNIK 
 
 

s 10. sjednice Skupštine Turističke zajednice općine Vrsar, koja se slijedom poštivanja 
preporuka i mjera za sprječavanje zaraze virusom Covid19 održala putem elektronske pošte. 
Dana 18.03.2021. članovima Skupštine poslan je materijal za sjednicu uz sljedeći        
 
Dnevni red: 
 
1. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika 
 
2. Verifikacija zapisnika s 9. elektronske sjednice Skupštine TZO Vrsar od 21.12.2020. 
 
3. Izvješće o izvršenju programa rada i financijskog plana za 2020. godinu 
 
4. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2020. godinu 
 
5. Izvješće o obavljenom godišnjem revizorskom uvidu za 2020. godinu 
 
6. Izvješće o provedenoj samoprocjeni učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava        
    financijskog upravljanja i kontrola za 2020. godinu 
 
Dnevni red i svi materijali za sjednicu poslani su članovima Skupštine u privitku elektronske 
pošte, kao i prijedlog zapisničara i dva ovjerovitelja, te su članovi zamoljeni da se najkasnije 
do 26.03.2021. izjasne po svakoj točki dnevnog reda na način: Za ili Protiv. 
 
Do 26.03.2021. povratno je putem elektronske pošte pristiglo 11 suglasnosti od predsjednika 
i 10 članova Skupštine: 
      1.  Ivan Gerometta, predsjednik 

2.  Tomislav Popović 
3.  Sanda Bravar 
4.  Fiorela Morožin 
5.  Kristijan Žužić 

      6.  David Manojlović 
      7.  Đoni Šimonović 
      8.  Ivan Trošt 
      9.  Ivan Stanić 
    10.  Romina Cotić 
    11.  Alen Žužić 
Član Armido Gerometta svoju suglasnost poslao je putem SMS-a. 
 
Svi navedeni članovi Skupštine izjasnili su se ZA po točkama dnevnog reda 1.-4. 
 
Slijedom pristiglih suglasnosti utvrđuje se sljedeće: 
 
Ad 1.  
Prihvaća se imenovanje direktorice za zapisničara, te Armida Gerometta i Kristijana Žužića 
za ovjerovitelje zapisnika. 
 
Ad 2.  
Jednoglasno se prihvaća zapisnik s 9. sjednice Skupštine TZO Vrsar od 21.12.2021.  
 
 



Ad 3. 
Svi članovi Skupštine glasali su ZA po ovoj točki dnevnog reda, te se jednoglasno donosi:  
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa rada i financijskog plana za 2020. godinu 
 
Ad 4. 
Svi članovi Skupštine glasali su ZA po ovoj točki dnevnog reda, te se jednoglasno donosi 
Odluka o usvajanju Izvješća o radu Turističkog vijeća za 2020. godinu 
 
Ad 5. 
Članovi Skupštine nisu imali primjedbi na Izvješće o obavljenom godišnjem revizorskom 
uvidu za 2020. godinu koje je dostavljeno od strane revizorske kuće Kulić i Sperk. 
 
Ad 6. 
Članovi Skupštine nisu imali primjedbi na Izvješće o provedenoj samoprocjeni učinkovitosti i 
djelotvornosti funkcioniranja sustava.        
 
 
 
Zapisničarka                                                                                      Predsjednik                                       
 
Natalija Vugrinec                    Ivan Gerometta     
 
 
 
Ovjerovitelji zapisnika: 
 
Armido Gerometta  
Kristijan Žužić                                                               


