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TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PISAROVINA 
TRG STJEPANA RADIĆA 13 
10451 PISAROVINA 
 

ZAPISNIK 

S Izborne sjednice skupštine Turističke zajednice općine Pisarovina zakazane 15. 

travnja 2015. godine, te odgođene na 20. travnja s početkom u 14.00 sati u Vijećnici 

Općine Pisarovina. 

 

Nazočni članovi: Tomo Kovačić, Marijan Milatović, Andrea Žunec, Ivana Batur, Dražen 

Pavek, Kristina Ročić Skender, Ivica Buneta, Nikša Vukas 

 

Nenazočni članovi: Ivan Kovačić, Darko Vujanić, Zvonimir Šoški, Ilija Augustinović, Tomislav 

Jakolić 

 

Ostali nazočni: Ivanka Rogić 

 

AD 1. Predsjednik Turističke zajednice općine Pisarovina Tomo Kovačić pozdravlja prisutne, 

otvara sjednicu Skupštine i utvrđuje kvorum. 

Članovi su informirani o načinu sastavljanja Skupštine TZOP prema članku 19. Statuta TZOP 

te Tomo Kovačić navodi svoju funkciju kao predsjednika TZOP prema Zakonu o turističkim 

zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (članak 18., članka 2.). 

 Prema priloženoj tabeli s  popisom članova TZOP (članovi su upisani prema uplaćenom 

prihodu od članarine i 25% boravišne pristojbe Zajednici, počevši od najvišeg udjela u 

ukupnim prihodima prema najnižem udjelu u ukupnom prihodu uplaćenom Zajednici u 

2014.g.) u TZOP ima ukupno 12 predstavnika u Skupštini TZOP.  

 

Predsjednik predlaže sljedeći dnevni red:  

1. Pozdravni govor predsjednika Turističke zajednice, načelnika Općine Pisarovina 

2. Izbor radnih tijela Izborne skupštine: 

a. Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika 

b. Verifikacijskog povjerenstva 

c. Kandidacijskog povjerenstva 

d. Izbornog povjerenstva 

3. Izvješće verifikacijskog povjerenstva o potvrdi mandata članova Skupštine 

4. Verifikacija zapisnika s 10. redovne sjednice Skupštine  TZO Pisarovina održane 23. 

veljače 2015. godine 

5. Prijedlog kandidacijske komisije za izbor i imenovanje članova: 

a. Osam članova Turističkog vijeća TZO Pisarovina 

b. Dva člana Nadzornog odbora TZO Pisarovina 

c. Predstavnika TZO Pisarovina u Skupštinu Turističke zajednice Zagrebačke 

županije 

d. Ovjerovitelja virmana 

6. Informacije, pitanja i prijedlozi 
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Zaključak: Prijedlog dnevnog reda dan je na glasovanje i  jednoglasno se prihvaća. 

 

AD.2. Izbor radnih tijela Izborne skupštine 

T. Kovačić navodi da je prema Poslovniku Skupštine potrebno napraviti izbor radnih tijela 

prema navedenom dnevnom redu. Kandidacijsko i izborno povjerenstvo biraju se ukoliko se 

provodi tajno glasovnje. 

Članovi Skupštine prihvatili su javno glasovanje  te su predloženi sljedeći članovi radnih 

tijela: 

Zapisničar: Ivanka Rogić 

Dva ovjerovitelja zapisnika: Dražen Pavek i Marijan Milatović 

Verifikacijsko povjerenstvo: predsjednik verifikacijskog povjerenstva Nikša Vukas, te članovi 

Ivica Buneta i Kristina Ročić Skender 

  

Zaključak: prihvaćeno je javno glasovanje za izbor tijela TZO Pisarovina. Prijedlog 

predloženih kandidata za radna tijela je jednoglasno prihvaćen. 

 

AD.3. Izvješće verifikacijskog povjerenstva o potvrdi mandata članova Skupštine 

 

I. Rogić nastavno na pojašnjenje o sastavu Skupštine pokazuje odluke o delegiranju 

predstavnika u Skupštinu TZOP i iznosi podatke o obračunu udjela prihoda u ukupnim 

prihodima TZOP  na temelju kojih je napravljen izbor Skupštine. Predstavnici skupina se 

određuju prema najviše uplaćenom prihodu Zajednici u godini prije izborne unutar grupacije. 

Članovi s udjelom prihoda od 1%-25% u ukupnom prihodu TZOP imaju po jednog 

predstavnika, a ukupan broj predstavnika je 8: 

-  Ivan Kovačić (Trgo – prijevoz Kovačić d.o.o.), Zvonimir Šoški (INA d.d.), Kristina 

Ročić Skender (bistro i bar „Havana“), Ivana Batur (KIT d.o.o.), Marijan Milatović 

(trgovina na malo mješovitom robom Pisarovčanka), Dražen Pavek (caffe bar „4“), 

Ivica Buneta (Tisak d.d.), Darko Vujanić (pekarnica „Jamnica“), s tim da su ostali 

članovi izjavama ili nejavljanjem na poziv o slanju odluka za delegiranjem 

predstavnika odlučili da ne žele sudjelovati u radu Skupštine.  

Član s udjelom većim od 25% (Kraš d.d.) u ukupnom prihodu ima 2 predstavnika: 

- Andrea Žunec i Nikša Vukas 

 te članovi s udjelom prihoda manjim od 1% imaju 2 predstavnika: 

- Tomislav Jakolić (Jakolić projekt d.o.o.) i Ilija Augustinović (Techno Win d.o.o.) 

Verifikacijsko povjerenstvo utvrdilo je da je 7 nazočnih članova uz predsjednika TZOP 

načelnika Tome Kovačića i 5 opravdano nenazočnih te je prihvatilo prijedlog o mandatu 

članova Skupštine. 

Zaključak: prijedlog članova Skupštine je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

AD.4. Verifikacija zapisnika s 10. redovne sjednice Skupštine  TZO Pisarovina 

održane 23. veljače 2015. godine 

 

Svim članovima Skupštine prethodno je dostavljen zapisnik sa prethodne 10. redovne 

sjednice Skupštine.  

 

Predsjednik Skupštine konstatira da nema primjedbi niti dopuna na Zapisnik sa 10. sjednice 

Skupštine te se donosi: 
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ZAKLJUČAK: 

Usvaja se Zapisnik s 10. sjednice Skupštine TZOP.               

 

AD.5.  Prijedlog kandidacijske komisije za izbor i imenovanje članova: 

a.  Osam članova Turističkog vijeća TZO Pisarovina 

 

Glasovanje je javno te predsjednik T. Kovačić predlaže sljedeće članove Turističkog vijeća u 

kojem je zastupljeno nekoliko djelatnosti  vezanih uz turizam: 

1. Andrea Žunec 

2. Ivan Kovačić 

3. Kristina Ročić Skender 

4. Ivana Batur 

5. Dražen Pavek 

6. Biljana Špišić (bar „Fontana“) 

7. Darko Vujanić 

8. Ivana Žeravica (frizerski salon „Exkluziv“) 

Prijedlog se daje na glasanje. 

Zaključak: 

Prihvaća se prijedlog za izbor članova Turističkog vijeća jednoglasno. 

(Odluka je donijeta jednoglasno.) 

 

b. Dva člana Nadzornog odbora TZO Pisarovina 

Za članove Nadzornog odbora predloženi su: 

1. Draženka Krčelić 

2. Siniša Špišić 

Trećeg člana delegira TZ Zagrebačke županije. 

Prijedlog se daje na glasanje. 

 

Zaključak: prijedlog za izbor članova Nadzornog odbora prihvaćen je jednoglasno. 

Odluka:  

 

c. Predstavnika TZO Pisarovina u Skupštinu Turističke zajednice Zagrebačke 

županije 

Za predstavnika u Skupštini TZ Zagrebačke županije predložen je: 

Ivica Buneta. 

Prijedlog se daje na glasanje. 

 

 

6. Pitanja i prijedlozi 

Nije bilo pitanja i prijedloga.  

 

Sjednica je završila u 15.00 sati. 

 

 

Zapisničar:        Predsjednik: 

___________________     ______________________ 

Ivanka Rogić       Tomo Kovačić 


