
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VRSAR                                                Vrsar, 13.12.2021. 
Obala m. Tita 23 
Vrsar  
 
 

ZAPISNIK 
 
 

s 11. sjednice Skupštine Turističke zajednice općine Vrsar održane 13.12.2021. u 16.00 sati 
u vijećnici Općine Vrsar.         
 
Prisutni članovi: Ivan Gerometta, Tomislav Popović, Sanda Bravar, Kristijan Žužić, 
                          Armido Gerometta, Ivan Stanić, Alen Žužić 
Odsutni članovi: Luka Ravnikar, Ilvo Trošt, Romina Cotić, David Manojlović, Đoni Šimonović 
Ostali prisutni: Natalija Vugrinec 
 
 
Dnevni red: 

1. Imenovanje zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika 

2. Verifikacija zapisnika s 10. sjednice Skupštine TZO Vrsar održane putem elektronske    
    pošte od 18.03. do 23.03.2021. 

3. Usvajanje Izmjena i dopuna financijskog plana (rebalansa) za 2021. godinu 

4. Usvajanje Programa rada i financijskog plana za 2022. godinu 

5. Usvajanje Izvješća o provedenom nadzoru nad radom TZO Vrsar za 2020. godinu    
    revizorske kuće Finum Revizija 

6. Odabir neovisnog revizora za izradu Izvješća o nadzoru nad materijalnim i financijskim   
    poslovanjem, te Izvješća o nadzoru nad izvršenjem i provedbom programa rada TZO    
    Vrsar za 2021. godinu  
 
 
Predsjednik Skupštine otvara sjednicu i pozdravlja prisutne. Članovi Luka Ravnikar, Ilvo 
Trošt, Romina Cotić, David Manojlović i Đoni Šimonović ispričali su se zbog nemogućnosti 
dolaska na sjednicu. Predsjednik utvrđuje da je prisutno sedam članova Skupštine, te postoji 
kvorum za rad sjednice.   
 
Predsjednik daje prijedlog dnevnog reda na glasanje. Svi članovi slažu se s prijedlogom 
dnevnog reda, te se on jednoglasno usvaja. 
 
Ad 1.  
Predsjednik prelazi na prvu točku dnevnog reda, te predlaže direktoricu za zapisničara, te 
Kristijana Žužića i Alena Žužića za ovjerovitelje zapisnika. Prijedlog se jednoglasno usvaja. 
 
Ad 2.  
Predsjednik pita ima li primjedbi na tekst zapisnika s 10. sjednice Skupštine, koji su članovi 
dobili u privitku poziva. Primjedbi nema, te se zapisnik s 10. sjednice Skupštine TZO Vrsar 
jednoglasno usvaja.  
 
Ad 3. 
Prijedlog rebalansa za 2021. godinu, koji je prihvaćen na sjednici Vijeća 3.12.2021. i 
proslijeđen Skupštini na usvajanje svi članovi Skupštine dobili su u sklopu materijala za 
sjednicu. Predsjednik pita ima li primjedbi na predloženi rebalans. Nitko se ne javlja za riječ, 



te predsjednik daje prijedlog rebalansa na glasanje. Svi članovi Skupštine glasaju ZA, te se 
jednoglasno donosi:  
Odluka o prihvaćanju Izmjena i dopuna financijskog plana (rebalansa) za 2021. godinu. 
 
Ad 4. 
Predsjednik prelazi na 4. točku dnevnog reda, te navodi kako je Program rada s financijskim 
planom za 2022. godinu dostavljen svim članovima Skupštine u sklopu materijala za 
sjednicu. Napominje kako je Program rada i financijski plan prihvaćen na prošloj sjednici 
Vijeća, te se kao takav daje Skupštini na usvajanje. Otvara raspravu. Kako se nitko od 
članova ne javlja za diskusiju, predsjednik daje prijedlog Programa rada i financijskog plana 
za 2022. godinu na glasanje. 
Svi članovi glasaju ZA prijedlog, te predsjednik utvrđuje da se prijedlog jednoglasno usvaja. 
Donosi se  
Odluka: Godišnji program rada s financijskim planom za 2022. godinu jednoglasno se 
usvaja. 
 
Ad 5. 
Predsjednik daje riječ direktorici, koja iznosi informaciju o nadzoru revizorske kuće Finum 
Revizija nad provedbom programa rada za 2020. godinu. Izvješće o provedenom nadzoru  
dostavljeno je članovima Skupštine u privitku poziva. 
Predsjednik otvara raspravu. Pitanja i prijedloga nema, te predsjednik daje navedeno 
izvješće na glasanje. 
Svi članovi glasaju ZA, te se donosi  
Odluka: Izvješće o provedenom nadzoru nad radom TZO Vrsar za razdoblje 01.01.2020. do 
31.12.2020. jednoglasno se usvaja  
 
Ad 6. 
Direktorica iznosi kako revizorska kuća Kulić i Sperk, koja je za nas provela nadzor nad 
financijskim poslovanjem nije pristala na izradu izvješća o nadzoru nad provedbom programa 
rada TZO Vrsar, te je direktorica stoga zatražila ponudu druge revizorske kuće. Predsjednik 
predlaže prihvaćanje navedene ponude, te daje prijedlog na glasanje. 
Prijedlog se jednoglasno usvaja, te se donosi  
Odluka: Za izradu Izvješća o nadzoru nad materijalnim i financijskim poslovanjem, te 
Izvješća o nadzoru nad izvršenjem i provedbom programa rada TZO Vrsar odabire se 
neovisna revizorska kuća Finum Revizija 
 
Kako se radi o posljednjoj sjednici u ovom sazivu Skupštine, predsjednik se zahvaljuje 
članovima na suradnji tijekom protekle četiri godine, te u 16.30. zaključuje sjednicu. 
 
 
 
Zapisničarka                                                                                      Predsjednik Skupštine                                    
 
Natalija Vugrinec                    Ivan Gerometta     
 
 
 
 
Ovjerovitelji zapisnika: 
 
Kristijan Žužić   
 
Alen Žužić                                                             


