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I. UVOD  
 
Temeljem članka 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma , te članka 29. 
Statuta Turističke zajednice općine Tar-Vabriga,Turističko vijeće provodi odluke i Zaključke Skupštine, 
predlaže Skupštini godišnji Program rada i financijski plan Zajednice, te godišnje financijsko izviješće  
te je za svoj rad odgovorno Skupštini turističke zajednice. Turističko vijeće turističke zajednice ima 
sljedeće zadaće:  

• provodi odluke i zaključke Skupštine turističke zajednice,  

• predlaže Skupštini godišnji program rada i financijski plan turističke zajednice i podružnica, te 
godišnje financijsko izvješće,  

• podnosi Skupštini izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje,  

• upravlja imovinom turističke zajednice sukladno ovom Zakonu i statutu te sukladno 
programu rada i financijskom planu,  

• donosi opće akte za stručnu službu turističke zajednice,  

• imenuje direktora turističkog ureda i voditelje podružnica na temelju javnog natječaja te 
razrješava direktora turističkog ureda i voditelje podružnica,  

• utvrđuje granice ovlasti za zastupanje turističke zajednice i raspolaganje financijskim 
sredstvima turističke zajednice,  

• daje ovlaštenje za zastupanje turističke zajednice u slučaju spriječenosti direktora,  

• donosi poslovnik o svom radu, o obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i statutom 
turističke zajednice. 

 
Turističko vijeće Turističke zajednice općine Tar-Vabriga ima predsjednika i osam članova. 

Predsjednik turističke zajednice je i predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća te saziva i 
predsjeda sjednicama turističkog vijeća. 
 
II. OPĆI PODACI 
 
Tijekom 2021 godine  Turističko vijeće održalo je 6 sjednica  na kojima se kroz   41 točaka Dnevnog 
reda raspravljalo i donosilo Zaključke i Odluke  vezane za rad Zajednice i provođenja Plana i programa 
rada Zajednice. 
 
Dužnost predsjednika Turističke zajednice i predsjednika Turističkog vijeća u 2021. godini obnašao je 
općinski načelnik  Nivio Stojnić.  

Članovi Turističkog vijeća u 2021. godini, koji su odadbrani temeljem članka 25., stavka 1. i 2. Statuta 
TZO Tar-Vabriga, te članka 15., stavak 2. Poslovnika o radu Skupštine, na Osnivačkoj sjednici 
Skupštine dana 22.10.2020. odabrani su :  
 

1. Nivio Stojnić, predsjednik 

2. Davor Brenko, član 

3. Franco Palma, član 

4. Alen Benković, član 

5. Bruno Radoš, član 

6. Sanja Žužić, član 

7. Paulo Stojnić, član 

8. Livio Roža, član 

9. Silvio Legović, član 



 

 
Dana 11.01.2021. na sjednici Skupštine Turističke zajednice općine Tar-Vabriga održane elektronskim 
putem donesena je  Odluka o razrješenju gđe Sanje Žužić sa funkcije člana Turističkog vijeća TZO Tar-
Vabriga. 

 
Dana 29.03.2021. na sjednici Skupštine Turističke zajednice općine Tar-Vabriga održane elektronskim 
putem donesena je  Odluka o imenovanju gospodina Kodnik Enia za člana turističkog vijeća. 
Novi Statut Skupština Zajednice usvojila je na svojoj sjednici dana 02. rujna 2020. uz prethodnu 
suglasnost Ministarstva turizma (Klasa: 334-08/20-02/226, Ur.br. 529-05-02-01/1-20-6), dana 11. 
kolovoza 2020. a objavljen je u Službenom glasniku Općine Tar-Vabriga, broj 11/2020. 
Novi Poslovnik o radu Turističkog vijeća usvojen je  23.11.2020. 
 
III. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA 

Na 2. Sjednici turističkog vijeća održanoj 28.01.2021. raspravljalo se o slijedećim točkama dnevnog 
reda: 
 

1. Usvajanje Zapisnika sa prve sjednice Vijeća održane 25. studenog 2020. 
2. Razgovor s kandidatkinjom  za direktoricu TZO Tar-Vabriga Sanjom Žužić 
3. Razrješenje direktora TZO Tar-Vabriga Denisa Žužića 
4. Izbor i imenovanje novog direktora/ice TZO Tar-Vabriga 
5. Odluka o zamjeni službenog automobila Renault Talisman s Renault Megan Grandtourom 

 
Te su doneseni slijedeći zaključci: 
Ad1.) Usvaja se zapisnik s 1. sjednice Turističkog vijeća TZO Tar-Vabriga održane 25. studenog 2020.  

Ad2.) Kandidatkinja Sanja Žužić izlaže i predstavlja njezin program rada  
Ad3.) Čita se i usvaja prijedlog odluke o razrješenju direktora TZO Tar-Vabriga 
Ad4.) Članovi vijeća jednoglasno odabiru Sanju Žužić za direktoricu TZO Tar-Vabriga. 

Ad5.) Odobrava se zamjena službenog automobila Renault Talisman s Renault Megan Grandtourom.   
           Prije zamjene vozila zatražit će se službena procjena vrijednosti vozila Renault Talisman od    
           sudskog vještaka prometne struke ili dr. ovlaštenog procjenitelja vozila.    
 
Na 3. Sjednici turističkog vijeća održanoj 22.02.2021. raspravljalo se o slijedećim točkama dnevnog 
reda: 
 

1.  Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Turističkog vijeća TZO Tar-Vabriga održane 28.01.2020. 
2. Donošenje odluke o izmjeni čl. 10. Poslovnika o radu Turističkog vijeća TZO Tar-Vabriga 
3. Donošenje odluke o poništenju  Natječaja za izbor direktora TZO Tar-Vabriga objavljenog 

01.12.2020. 
4. Donošenje odluke o poništenju Odluke o razrješenju direktora TZO Tar-Vabriga od 

28.01.2021. 
5. Donošenje odluke o poništenju Odluke o  imenovanju direktorice TZO Tar-Vabriga od 

28.01.2021. 
6. Donošenje odluke o raspisivanju novog Natječaja za izbor direktora\ice TZO Tar-Vabriga.  

 
te su donesene slijedeće odluke i  zaključci: 
 
Ad1.) Usvaja se zapisnik s 2. sjednice Turističkog vijeća TZO Tar-Vabriga održane 28. siječnja 2021. u   
          dijelu koji se odnosi na toč. I. dnevnog reda (usvajanje zapisnika s I. sjednice Turističkog vijeća  
          TZO Tar-Vabriga održane 25. studenog 2020.) i toč. V. dnevnog reda navedenog zapisnika  
          (odluka o zamjeni službenog automobila Renault Talisman s Renault Megan Grandtourom).  



 

         
 
 
          Ne usvaja se zapisnik s  II. sjednice Turističkog vijeća TZO Tar-Vabriga održane 28. siječnja 2021.   
          u dijelu koji se odnosi na toč. II. dnevnog reda (razgovor s kandidatkinjom Sanjom Žužić), toč. III.   
          dnevnog reda (odluka o razrješenju direktora TZO Tar-Vabriga Denisa Žužića od 28. siječnja        
          2021.), i toč. IV. dnevnog reda navedenog zapisnika (odluka o imenovanju direktorice Sanje   
          Žužić od 28. siječnja 2021.). 
Ad2.) Usvaja se prijedlog Poslovnika o izmjeni Poslovnika o radu Turističkog vijeća TZO Tar-             
           Vabriga u članku 10. Poslovnika.  
Ad3.) Usvaja se prijedlog odluke o poništenju natječaja za izbor direktora TZO  Tar-Vabriga  
           objavljenog 01. prosinca 2020. 
Ad4.) Usvaja se prijedlog o  poništenju Odluke o razrješenju direktora TZO Tar-Vabriga od 28.01.2021. 
Ad5.) Usvaja se prijedlog  odluke o poništenju Odluke o  imenovanju direktorice TZO Tar-Vabriga od  
          28.01.2021. 
Ad6.) Usvaja se prijedlog odluke o raspisivanju novog Natječaja za izbor direktora\ice TZO Tar- 
           Vabriga. Raspisuje se novi natječaj za izbor direktora\ice TZO Tar-Vabriga.  
 

Na 4. Sjednici turističkog vijeća održanoj 15.03.2021. raspravljalo se o slijedećim točkama dnevnog 
reda: 
 

1. Usvajanje Zapisnika s III. sjednice Vijeća održane 22.02.2021. 
2. Razgovor s kandidatkinjom  za direktoricu TZO Tar-Vabriga Sanjom Žužić 
3. Razrješenje direktora TZO Tar-Vabriga Denisa Žužića 
4. Izbor i imenovanje novog direktora/ice TZO Tar-Vabriga 
5. Izvješće o radu Turističkog vijeća  
6. Izvješće neovisnog revizora o revizorskom uvidu za 2020. godinu  
7. Izvješće o provedenom nadzoru nad radom TZO Tar-Vabriga od 01.01.2020. - 31.12.2020. 
8. Izvješće o izvršenju Programa rada za 2020. godinu 
9. Donošenje odluke o sufinanciranju dodatnog zapošljavanju radnika nastavnog zavoda za 

hitnu medicinu Istarske županije raspoređenih u ispostavi Poreč u razdoblju od 01.06.2021. 
do 30.09.2021. godine 

10. Donošenje odluke o prihvaćanju izmjena i dopuna Pravilnika o radu Turističkog ureda 
11. Donošenje odluke o isplati jubilarne nagrade djelatnici Trifunović Đurđici  
12. Razno 

 
te su donesene slijedeće odluke i zaključci: 
 
Ad1.) Usvaja se zapisnik s III. sjednice Turističkog vijeća TZO Tar-Vabriga održane 22.02.2021.  
Ad2.) U razgovoru o predstavljenom programu i obavljenom razgovoru sudjeluju svi članovi Vijeća.  
Ad3.) 1. Denis Žužić razrješuje se dužnosti direktora TZO Tar-Vabriga.  
           2. Odluka o razrješenju s obrazloženjem i uputom o pravnom lijeku naknadno će se objaviti   

                pisanim putem.  

Ad4.)  1.  Za direktora TZO Tar-Vabriga izabrana je Sanja Žužić.   
            2. Odluka o imenovanju s obrazloženjem i uputom o pravnom lijeku naknadno će se objaviti  
                 pisanim putem. 
Ad5.) Prihvaća se prijedlog izvješća o radu Turističkog vijeća TZO Tar-Vabriga u 2020. god. 
Ad6.) Prihvaća se izvješće neovisnog revizora o revizorskom uvidu za 2020. godinu 
Ad7.) Prihvaća se izvješće o provedenom nadzoru nad radom TZO Tar-Vabriga od 01.01.2020. –  
           31.12.2020. 
Ad8.) Prihvaća se prijedlog izvješća o izvršenju programa rada za 2020. godinu 



 

 
 
 
Ad9.) Prihvaća se prijedlog sufinanciranja dodatnog zapošljavanja radnika nastavnog zavoda    za  
           hitnu medicinu Istarske županije raspoređenih u ispostavi Poreč u razdoblju od 01.06.2021. do  
           30.09.2021. godine.  
Ad10.) Prihvaća se prijedlog pročišćenog teksta Pravilnika o radu Turističkog ureda TZO Tar-Vabriga s  
             navedenim izmjenama i dopunama od 15. ožujka 2021.  
Ad11.) Prihvaća se prijedlog isplate jubilarne nagrade djelatnici Đurđici Trifunović  
 
Na  5. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Tar-Vabriga održane 02. 07. 2021. 
Raspravljalo se o 7 točaka dnevnog reda: 
 

0. Usvajanje Zapisnika s 4. sjednice vijeća održane 15.03.2021.  
1. Informacija o ostvarenim noćenjima i turističkoj pristojbi od 01.01.2021. do 30.06.2021. 

2. Informacije o novinama (zakoni i pravilnici) 

3. Prijedlog i usvajanje financijske kvantifikacije predviđenih manifestacija u 2021., nastavno na 

objavljeni Javni poziv  

4. Izvještaj o poduzetim aktivnostima turističkog ureda do 30.06.2021. 

5. Donošenje odluke o isplati regresa za godišnji odmor djelatnicima Turističkog ureda 

(Sukladno članku 45. Pravilnika o radu) 

6. Rješavanje dostavljenih zahtjeva za potporom: 

- Zahtjev Endo Porta d.o.o 

- Zahtjev Zajednica Austrijanaca i Nijemaca u Hrvatskoj 

- Zahtjev Župa Sv. Martin, Tar 

7. Razno 
 
te su doneseni slijedeći zaključci i odluke: 
 
Ad0.)  Jednoglasno i u cijelosti se usvaja zapisnik sa 4. sjednice vijeća od 15.03.2021. 
Ad1.)  Članovi vijeća zadovoljni su dosadašnjim rezultatima u turističkom prometu i  realiziranim  
           prihodima. 
Ad2.)  Članovi vijeća zadovoljni su iznesenim  informacijama o novinama (zakoni i pravilnici). 

Ad3.) Članovi vijeća zadovoljni su iznesenim  informacijama. Sve dosadašnje kulturno zabavne  

           manifestacije se ukidaju.  

           Podržati će se sportske manifestacije: 

           College Sport u visini 5.000,00 kn te NK Istra Tar s 25.000,00 kn.  

           Nalaže se direktorici da izradi  prijedlog manjih manifestacija za djecu tipa kino projekcije te da   

           ju dostavi članovima putem e-maila na usvajanje. Odlučeno je da se troškovi planiraju    

           postupno, sukladno   prihodima.  

Ad4.) Članovi vijeća zadovoljni su iznesenim  informacijama. Podržavaju se u cijelosti aktivnosti  
           nabrojane u   Destinacijski management:   
           4.4 Upravljanje kvalitetom u destinaciji, te Komunikacija i oglašavanje  i  usvaja: 

- Izrada stickera 

- Izrada reklame na zgradi turističke zajednice 

         S ostalim aktivnostima (foto pointevi, „tarska klupica“ i osvježenje bilbordeva), sačekat će se kraj     

         sezone i realizacija planiranih prihoda. 

Ad5.) Članovi Turističkog vijeća su jednoglasno i u cijelosti prihvatili da se djelatnicima TZO isplati   
           regres za korištenje godišnjeg odmora u visini 2.500,00 kn neoporezivo. 
Ad6.) Članovi vijeća jednoglasno su prihvatili  zahtjev  o potpori  Endo porta d.o.o.  



 

 
 
           u visini 6.000,00 kn s pdv-om. 
Ad7.) Članovi vijeća nalažu direktorici da se provjeri zamolba za potporom od Zajednica Austrijanaca i   
           Nijemaca u Hrvatskoj  te se ukoliko je sve tako kako su naveli, slažu s potporom u visini   
           5.000,00kn Članovi vijeća nalažu direktorici da provjeri da li je firma ZU J.d.o.o. iz Motovunskih    
           Novaki, koju bi Župa angažirala za restauraciju orgulja pouzdana, te da se provjere njene  
           reference. Zamolba  za potporom od od Župe Sv. Martin u visini 10.000,00 kn jednoglasno se   
           prihvaća. Članovi su jednoglasno odlučili da se s naknadama sačeka do kraja sezone kada ćemo  
           imati i informaciju o prihodima. 
 
Na 06. sjednice Turističkog vijeća,  održanoj 10.09.2021. Raspravljalo se o 4 točke dnevnog reda: 
 

0.    Usvajanje zapisnika s 5. sjednice vijeća održane 02.07.2021.  
1. Izvješće o ostvarenim noćenjima i realiziranim prihodima od turističke pristojbe    u razdoblju 

od 01. 01. do 31. 08. 2021. godine.  
2. Informacija o obilježavanju Svjetskog dana turizma -  27.09.2021. organizacijom nove 

manifestacije na temu  starih Rimljana na Loronu. 
3. Rješavanje zajtjeva: 

3.a)  DND Poreč- zamolba za pomoć u opremanju radionice robotike  
3.b) Radio Istra- zamolba za pokroviteljstvo obilježavanja 30. obljetnice Radio Istre 
3.c)  Kulturna udruga “Art Centar”-  zamolba za sponzorstvom za realizaciju knjige“ Ocean   
         Pun sreće” 

4. Razno- informacije 
 
te su doneseni slijedeći zaključci i odluke: 
 
Ad0.) Jednoglasno i u cijelosti se usvaja Zapisnik s 5. sjednice Turističkog vijeća, održane   02.07.2021.  
          godine. 
Ad1.) Članovi  Vijeća su, s obzirom na gore navedeno suglasno zaključili kako je sezona bila uspješna  
           izvan svakog očekivanja, te su zadovoljni s rezultatima. 
Ad2.) Članovi  Vijeća su, s obzirom na gore navedeno suglasno zaključili da se slažu sa organizacijom  
           nove manifestacije na temu  starih Rimljana na Loronu, Wine &Walk u Taru te Adventom. 
Ad3a.) Članovi  Vijeća su, s obzirom na gore navedeno suglasno zaključili da se slažu sa              
            sufinanciranjem kupovine računala za programe lego robotike i robotike te programiranja za  
            djecu osnovnoškolskog uzrasta u organizaciji  Društva "Naša djeca" Poreč u visini od  
            2.000,00 kn. 
Ad3b.) Odobrava se pokroviteljstvo  za obilježavanje 30. obljetnice Radio Istre u visini od 2.000,00kn.   
Ad3c.) Ne odobravaju se sredstva za  sufinanciranje knjige za djecu "Ocean pun sreće". 
            Turističko vijeće turističke zajednice Tar-Vabriga, nadalje je odlučilo da postoji mogućnost                
            otkupa dijela knjiga kada budu gotove, ukoliko budu interesantne za knjižnicu OŠ Tar-Vabriga. 
Ad4a.) Direktorica se nadovezuje na prošlu sjednicu turističkog vijeća od  02.07., kada je odlučeno da   
            se dodatno provjeri zahtjev zajednice Austrijanaca i Nijemaca u Hrvatskoj te su se (ukoliko   
            bude sve tako kako su naveli u zahtjevu) složili s potporom u visini 5.000,00kn. Nastavno na tu    
            odluku, potpora nije isplaćena iz razloga što smo ustanovili da se broj harmonija koje se   
            trenutno nalaze u našoj crkvi u Taru ne poklapa s brojem harmonija iz zahtjeva. 
Ad4b.) Direktorica se nadovezuje na prošlu sjednicu turističkog vijeća od 02.07., kada je odlučeno da    

            se dodatno provjeri da li je firma 7U J.d.o.o. iz Motovunskih Novaki, koju bi Župa angažirala za  

            restauraciju orgulja pouzdana, te da se provjere njene reference. Reference firme su u redu,  

            gospodin je nedavno otvorio svoju privatnu firmu, a do sada je radio taj posao i stručan je.  

            Potpiora  Župi Sv. Martin u visini 10.000,00kn je isplaćena. 



 

  

 

Ad4c.) Projekt biciklističkih i trkačko-pješačkih tranverzala u Istri 

            Direktorica podsjeća da je to projekt još iz 2014. Pokrenut je od strane Upravnog odjela za         

            turizam IŽ i taj je odjel i dao potporu da se krene u izradu  projektne dokumentacije, planirani   

            rok za izradu dokumentacije staze Pula-Umag je lisopad 2021., ta transversal Pula Umag           

            podjeljena je na četiri veće dionice, mi smo u trećoj dionici Vrsar –Antenal. Direktorica   

            predlaže da se za tu namjenu upotrijebe sredstva koja se svake godine planiraju za Klaster   

            Poreč. 

Ad4d.) Projekt Istria e-mobility, električne punionice, nove- brendirane autobusne stanice  

             Po uzoru na veće općine dogovoreno je postavljanje punionica sa stalcima za popravak   

             bicikala za e-bike u Taru, na parkiralištu kod OŠ i u Vabrigi na parkiralištu pred Dopolavora.   

             50% troška  za stalke snositi će TZIŽ. Također je dogovoreno postavljanje punionice za             

             električne automobile na parkiralištu pored OŠ Tar.Naručene su i izrađene nove autobusne   

             stanice u Taru koje će biti brendirane. 

 

Na 7. sjednice Turističkog vijeća održanoj 30. 11. 2021. Raspravljalo se o 6 točaka dnevnog reda  
 

0. Usvajanje zapisnika s 6. sjednice vijeća održane 10.09.2021. 

1. Izvješće o ostvarenim noćenjima i uplaćenoj turističkoj pristojbi za 2021. godinu 

2. Prijedlog i usvajanje Izmjena i dopuna programa rada i financijskog plana za 2021. godinu 

3. Donošenje odluke o isplati božićnica 

4. Prijedlog i usvajanje Plana rada i financijskog plana za 2022. godinu 

5. Informacija o provedenom nadzoru nad radom TZO Tar-Vabriga za 2021. Godinu 
6.    Razno: 

a) Rješavanje zamolbe Salković Marko -TK PRO 2000 
b) Silvio Legović - Jama Baredine - sufinancirajem tabele u Kampu Lanterna 
c) Određivanje termina Skupštine 

 
te su doneseni slijedeći zaključci i odluke: 
 
Ad0.) Jednoglasno i u cijelosti se usvaja zapisnik s 6. sjednice vijeća održane 10.09.2021.  
Ad1.) Članovi vijeća, bez rasprave, jednoglasno su prihvatili Izvješće o ostvarenim noćenjima i uplaćenoj    
           turističkoj pristojbi za 2021. godinu. 
Ad2.) Članovi vijeća jednoglasno su prihvatili izmjene Plana rada i Financijskog plana TZ za 2021.            
           godinu s navedenim izmjenama te ga prosljeđuju Skupštini TZO na usvajanje. 
Ad3.) Odobrava se godišnja prigodna nagrada (božićnica) zaposlenicima ureda TZO Tar-Vabriga te  
           poklon po zaposlenikovom djetetu prema članku 48. Pravilnik o radu. 
Ad4.) Članovi  Vijeća jednoglasno  prihvaćaju Prijedlog Plana rada s planom aktivnosti TZO za 2022.   
           godinu.  
Ad5.) Članovi  Vijeća su zadovoljni s odlukom o provedenom nadzoru te isto prihvaćaju.  
Ad6.a) Članovi vijeća jednoglasno su prihvatili  prijedlog da  se teniskom klubu TK PRO 2000 donira  
            iznos od 5.000,00 Kn kao financijska potpore za održavanje i funkcioniranje za tenisača   
            Salković Marka. 
Ad6.b) Članovi vijeća jednoglasno su prihvatili  prijedlog da  se sufinancira izrada tabele na kojoj će   
             biti prikazani zaštićeni  spomenici prirode Jama-grotta Baredine, Pincinova Jama, 
             Markova Jama.  
Ad6.c) Određuje se termin Skupštine za 09.12.2021., a poziv i materijali poslati će se već sutra,  
            01.12.2021. 
 



 

 
 
 
ZAKLJUČAK  

Turističko vijeće TZO Tar-Vabriga tijekom 2021. godine sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i 
promicanju hrvatskog turizma i sukladno Statutu TZO Tar-Vabriga provodilo je odluke i zaključke 
Skupštine Zajednice. Turističko vijeće je sukladno zakonskim rokovima i odredbama predložilo 
Skupštini osnovne smjernice, godišnji program rada te financijski plana rada TZO Tar-Vabriga za 2021. 
godinu, te jednu  dopunu i izmjenu programa rada (Rebalans  programa rada). Turističko vijeće 
provodilo je odluke i zaključke Skupštine, te je svrsishodno i racionalno trošilo sredstva Turističke 
zajednice u aktivnostima utvrđenim Programom rada i financijskim planom. Turističko vijeće je 
tijekom izvještajnog razdoblja održalo ukupno šest sjednica uz odaziv koji je na svim sjednicama 
omogućavao pravovaljano odlučivanje. Kako to nalaže Zakon, Turističko vijeće je Skupštini TZO Tar-
Vabriga podnijelo i godišnji izvještaj o izvršavanju programa rada i financijskom poslovanju Zajednice, 
a razmatrano je i usvojeno izvješće o radu direktora Turističkog ureda te izvješće o radu Turističkog 
ureda koje je proslijeđeno Skupštini na usvajanje.  
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