
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VRSAR 
Obala m. Tita 23 
Vrsar  

ZAPISNIK 
 

sa 6. sjednice Skupštine Turističke zajednice općine Vrsar održane putem elektronske pošte 
16.03.2020.          
 
Slijedom uputa Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice i preporuka za suzbijanje širenja 
zaraze koronavirusom, te zbog nemogućnosti okupljanja kvoruma, 6. sjednica Skupštine 
Turističke zajednice općine Vrsar održala se korespondentnim putem, odnosno putem 
elektronske pošte, uz sljedeći 
 
Dnevni red: 
1. Verifikacija zapisnika s 5. sjednice Skupštine TZO Vrsar od 11.12.2019. 
2. Izvješće o izvršenju programa rada i financijskog plana za 2019. godinu 
3. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2019. godinu 
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem TZO Vrsar za 2019.      
    godinu 
5. Izvješće o obavljenom godišnjem revizorskom uvidu 
6. Izvješće o provedenoj samoprocjeni učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava        
   financijskog upravljanja i kontrola  
 
Dnevni red i svi materijali za sjednicu poslani su članovima Skupštine u privitku elektronske 
pošte, te su članovi zamoljeni da se u roku tjedan dana povratno jave s porukom da li su 
suglasni, protiv ili suzdržani s prihvaćanjem zapisnika s 5. sjednice Skupštine, te s 
donošenjem odluka o prihvaćanju izvješća iz točaka 2.,3. i 4. dnevnog reda. 
U mailu je također navedeno da će na eventualne pitanja direktorica ili predsjednik na njih 
pismeno odgovoriti. 
 
Uz predsjednika, odazvali su se sljedeći članovi Skupštine: 

1. Tomislav Popović 
2. Sanda Bravar 
3. Fiorela Morožin 
4. Kristijan Žužić 
5. David Manojlović 
6. Đoni Šimonović 
7. Armido Gerometta 
8. Ivan Trošt 
9. Ivan Stanić 
10. Romina Cotić 

 
Predsjednik i svi navedeni članovi Skupštine izjasnili su se za prihvaćanje zapisnika s 5. 
sjednice Skupštine, te za prihvaćanje izvješća iz 2.,3. i 4. točke dnevnog reda. 
Član Skupštine Alen Žužić nije se odazvao i nije glasao.  
 
Donose se odluke: 
1. Zapisnik s 5. sjednice Skupštine od 11.12.2019. jednoglasno se usvaja (s 11 glasova Za)  
2. Izvješće o izvršenju programa rada i financijskog plana za 2019. godinu jednoglasno se     
    usvaja (s 11 glasova Za) 
3. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2019. godinu jednoglasno se usvaja (s 11 glasova   
    Za) 
4. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad poslovanjem TZO Vrsar za 2019. godinu se  
    jednoglasno prihvaća (s 11 glasova Za) 
 

 
Zapisničar:                                                                                   Predsjednik                                       
Natalija Vugrinec              Ivan Gerometta                                                                   


