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TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE FUNTANA 
SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE 

 

Funtana, 17. ožujka 2015. 

 

 
ZAPISNIK 

 

sa 4. sjednice Skupštine Turističke zajednice općine Funtana, održane održane 17. ožujka 2015. 

godine u 12,00 sati u prostorijama galerije “Zgor murve” u Funtani. 

 

Prisutni članovi:  Mladen Grgeta, Igor Vidas, Sergio Stojnić, Franko Beaković, Lino Božac, Anđelko 

Bilandžić;, Margita Zović Malinarić, Adriano Ukušić, Lorena Radovčić; Zdenko 

Šipić, Filip Mandić; 

 

Odsutni članovi: Goran Fabris, Sanjin Glavić, Patrizia Strize Grgeta 

 

Ostali prisutni:  Ana Milohanović Čehić, direktorica Turističkog ureda 

 
Utvrđivanje dnevnog reda: 
 

Za rad sjednice predložen je sljedeći: 

 
Dnevni red: 

 

1. Imenovanje zapisničara i ovjerovitelja potpisa 

2. Prihvaćanje zapisnika s prethodne 3. sjednice Skupštine od 2. prosinca 2014. 

3. Izbor novih članova u Skupštinu i Turističko vijeće TZO Funtana 

4. Prihvaćanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem za 2014.  

5. Prihvaćanje Izvješća o radu Turističkog vijeća  za 2014. godinu 

6. Prihvaćanje Izvješća o ostvarenju programa rada za 2014. godinu 

7. Usvajanje Završnog računa TZO Funtana za 2014. godinu 

Na sjednici je prisutno jedanaestero članova te je konstatirano da Skupština može donositi pravovaljane 

odluke.  
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Ad 1) 
Imenovanje zapisničara i dva ovjerovitelja potpisa 

Zaključak: Za zapisničara se imenuje Margita Zović Malinarić, a za ovjerovitelje potpisa Lino Božac 
i Anđelko Bilandžić. 
 

Ad 2) 
Prihvaćanje zapisnika s prethodne 3. sjednice Skupštine od 2. prosinca 2014. 

Članovi Skupštine dobili su zapisnik na uvid. 

Zaključak: Zapisnik je usvojen jednoglasno. 

 
Ad 3) 

Izbor novih članova u Skupštinu TZO i Turističko Funtana 

Predsjednik TZ-a Mladen Grgeta svim je prisutnima pročitao dopis iz Plave lagune d.d. Zbog odlaska u 

mirovinu dugogodišnjeg predstavnika Plave lagune u Skupštini i Turističkom vijeću Đulijana Ravnika, te 

zbog promjene radnog mjesta Ronalda Korotaja i Miodraga Majkusa imenuju se druga tri predstavnika u 

Skupštinu. Imenuju se Igor Vidas, Lorena Radovčić i Margita Zović Malinarić. Ujedno se predlaže da 

Đulijana Ravnika u Turističkom vijeću zamijeni Igor Vidas. 

Predsjednik Mladen Grgeta novim je članovima Skupštine odnosno Turističkog vijeća zaželio dobrodošlicu 

i rekao da se nada uspješnom i konstruktivnom radu. 

Zaključak: Jednoglasno se potvrđuju novi predstavnici Plave lagune u Skupštini TZ-a: Igor Vidas, 
Margita Zović Malinarić i Lorena Radovčić. Jednoglasno je kao član Turističkog vijeća umjesto 
Đulijana Ravnika imenovan Igor Vidas. 
 

Ad 4) 
Prihvaćanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem za 2014.  

Svi članovi Skupštine dobili su na uvid Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru. Direktorica je 

pojasnila kako je Nadzorni odbor izvršio nadzor na poslovanjem za 2014. godinu na svojoj sjednici 

održanoj 18. veljače. 

Zaključci Nadzornog odbora su da se poslovanje odvijalo sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i 

promicanju hrvatskog turizma te Statutu TZ-a, da se odvijalo u skladu s aktima Zajednice, te odlukama 

Turističkog vijeća i Skupštine i da su financijska sredstva trošena sukladno  programu radu i financijskom 

planu odnosno sukladno odlukama Viijeća. Financijska i druga izvješća sastavljena su u skladu sa 

stanjem u poslovnim knjigama TZO Funtana i iskazuju ispravno stanje. Nadzorni odbor je prihvatio 

obrazloženje Ureda u vezi odstupanja realiziranih stavaka odnosu na planirane sukladno obrazloženjima 

koja su navedena u financijskom izvješću za 2014. godinu. To je izvješće usvojeno na sjednici Turističkog 

vijeća 26. veljače 2015.  i kao takvo upućeno je Skupštini na usvajanje. 

Zaključak: Predloženi izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem TZO 
Funtana za 2014. godinu prihvaća se jednoglasno.  
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Ad5)  

Prihvaćanje Izvješća o radu Turističkog vijeća  za 2014. godinu 

Direktorica pojašnjava kako je obveza Turističkog vijeća podnošenje izvješća o svom radu Skupštini 

Turističke zajednice. Svi su članovi dobili materijal i pročitali ga. 
Zaključak: Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice 
općine Funtana za 2014. godinu. 

 

Ad6) 
Prihvaćanje Izvješća o ostvarenju programa rada za 2014. godinu 

Direktorica je prisutnim članovima izložila Izvješće o ostvarenju programa rada za 2014. godinu. Nije bilo 

nikakvih primjedbi niti komentara na izloženo. 
Zaključak: Skupština TZO Funtana je jednoglasno prihvatila izvješće o ostvarenju programa rada 
za 2014. godinu. 

 
Ad7) 

Usvajanje Završnog računa TZO Funtana za 2014. godinu 

Direktorica objašnjava materijale za dotičnu točku koju su članovi Skupštine unaprijed dobili na uvid.   

Predsjednik TZ-a Mladen Grgeta otvara raspravu. 

Člana Skupštine Adriana Ukušića zanimala su sredstva koja izdvajamo za sajmove Hrvatske turističke 

zajednice i druge sajmove. Istiće da je imao priliku sudjelovati na nekoliko turističkih sajmova te je opisao 

sramotnim način na koji Hrvatska turistička zajednica promovira Hrvatsku i Istru. To je za njega samo 

bacanje novaca. Istaknuo je kao pozitivan primjer Primorsko-goransku županiju koja se na više sajmova 

samostalno prezentirala. Primjerice, na turističkom sajmu u Stutgardu bila je regija partner i postigli su 

veliki uspjeh. Isto tako imali su vrlo lijepu prezentaciju u Minhenu. Predložio je da TZIŽ mora slijediti 

primjer susjedne TZ Primorsko-goranske županije. 

Zaključak: Završni račun TZO Funtana za 2014. usvojen je jednoglasno. 

 

 

 

 

Sjednica je završena u 12,40 sati.   

 

                

Zapisničar: 

Margita Zović Malinarić  

Ovjerovitelji zapisnika: 

Anđelko Bilandžić 

 

________________________ 

 

Lino Božac 
_______________________            ________________________ 


