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Sukladno Statutu Turističke zajednice općine Lopar (čl. 28.), Turističko vijeće jednom godišnje            

obvezno je Skupštini Turističke zajednice podnijeti Izvješće o svome radu.  

Turističko vijeće ima predsjednika i osam članova, a radi na sjednicama koje saziva i kojima               

presjeda predsjednik TZ Josip Borić.  

Članovi Turističkog vijeća u 2019. g. bili su: Ivan Holjar, Katarina Paparić, Marin Lazarić, Katarina               

Bošnjak, Ivan Škapul, Davor Paparić, Marino Pirić i Vlado Franelić. 

TV je u 2019. g. održalo 5 redovnih sjednica (28. siječnja, 25. veljače, 21. svibnja, 14. kolovoza i                  

29. listopada) uz nazočnost članova TV-a koja je na svim sjednicama omogućio pravovaljano             

odlučivanje.  

Sjednice Turističkog vijeća održavaju se u vijećnici Općine Lopar. 

 

Na 7. redovnoj sjednici TV-a (28.01.2019.) osim usvajanja Dnevnog reda i Zapisnika sa prethodne              

sjednice raspravljalo o slijedećim točkama: Izvješće Ureda za proteklo razdoblje, Odabir komisije            

za popis imovine i sredstava na dan 31.12.2018., donošenju Odluke o kratkoročnoj pozajmici za              

pripremu tur. sezone, te donošenju Plana utroška 30% BP. 

Na 8. redovnoj sjednici TV-a (25.02.2019.) usvojeno je Izvješće o radu TZO Lopar s Financijskim               

izvješćem za 2018. godinu, Izvješće NO-a za 2018. godinu, te Izvješće o radu TV-a u 2018.                

Razmatrane su i zamolbe za sufinanciranje te je klapama Rab i Sozal odobreno sufinanciranje u               

iznosu od 1.000,00 kn za nastup u Češkoj. 



Na 9. redovnoj sjednici TV-a (21.05.2019.) podneseno je Izvješće Ureda za proteklo razdoblje,             

raspravljalo se o kalendaru događanja za 2019., te su razmatrane zamolbe za sufinanciranje (Maja              

Tomulić 1.000,00 kn za izdavanje knjige „Vremenom dodavajući ljubav“). 

Na 10. redovnoj sjednici TV-a (14.08.2019.) prezentirano je Izvješće Ureda za proteklo razdoblje             

uz analizu dosadašnjeg tijeka turističke sezone i odrađenih manifestacija, usvojene su ponude za             

šator, glazbu i trgovačku ponudu za feštu Male Gospe. 

Na 11. redovnoj sjednici TV-a (29.10.2019) usvojeno Izvješće o radu s fin. izvješćem TZ za               

razdoblje I-IX 2019., Izvješće NO-a za razdoblje I-IX 2019., Rebalans za 2019. godinu, Prijedlog 

Programa rada s financijskim planom za 2020.g., te Odluka o iznosima BP za 2021. godinu. 

 

Odluke se donose uglavnom jednoglasno, te se kao takve šalju Skupštini na usvajanje. 

 

Za sve sjednice Turističkog vijeća poslani su pisani pozivi članovima vijeća najmanje 8 dana prije               

održavanja sjednice, kao i pisani prilozi za pojedine točke dnevnog reda. Sjednice Turističkog             

vijeća vode se pod brojem koji teče za mandatno razdoblje. Na svim sjednicama Turističkog vijeća               

usvaja se zapisnik s prethodne sjednice. Zapisnici sadrže sve elemente propisane Poslovnikom o             

radu Turističkog vijeća, te je u zapisnicima naveden detaljan sadržaj rasprave za svaku točku              

dnevnog reda. Zapisnici su potpisani od strane svih osoba predviđenih Poslovnikom o radu             

Turističkog vijeća. Zapisnici sa pripadajućim materijalima arhivirani su u dokumentaciji Turističke           

zajednice. Stručne i tehničke poslove za Turističko vijeće obavljao je Ured Turističke zajednice. 
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