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IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TZO PISAROVINA 

ZA 2021. GODINU 

 

 

 

Pisarovina, veljača 2022. 

 

UVOD 

Turističko vijeće Turističke zajednice općine Pisarovina obvezno je podnositi Skupštini 

Turističke zajednice Izvješće o svome radu najmanje jedanput godišnje sukladno odredbama 

članaka 18. i 19. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 

52/2019). 

Članovi Turističkog vijeća izabrani su na Izbornoj sjednici Skupštine Turističke zajednice 

održane 28. prosinca 2020. godine, na mandat od 2020.-2024.  

Predsjednik Turističke zajednice općine Pisarovina je Tomo Kovačić koji je ujedno i 

predsjednik Turističkog vijeća. 
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U skladu s novim zakonom o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 
52/2019) na elektronskoj sjednici izborne Skupštine 28.12.2020. je donesena Odluka  o 
izboru članova Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Pisarovina za mandatno 
razdoblje 2020. – 2024. godine u sastavu: 
1. Maja Papić (Kraš d.d.) 
2. Kristina Šoški (Kraš d.d.) 
3. Ivan Kovačić (Trgo-prijevoz Kovačić) 
4. Ivana Batur (KIT d.o.o.) 
5. Dražen Pavek (caffe bar „4“) 
6. Monika Špišić (bar „Fontana“) 
7. Darko Vujanić (pekara „Jamnica“) 
8. Marijana Pavek (smještaj u domaćinstvu) 
 
 
SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA 

Turističko vijeće je tijekom 2021. održalo četiri sjednice i to, u ožujku, svibnju, kolovozu i 

prosincu.  

Odaziv je na svim sjednicama omogućio pravovaljano odlučivanje. Većina članova 

Turističkog vijeća aktivno je sudjelovala u radu sjednica što je vidljivo iz vođenih zapisnika.  

 

1) 10. 3. 2021. održana je 1. sjednica Turističkog vijeća  

Članovi koji su dali glas po točkama dnevnog reda: 

Tomo Kovačić, Marijana Pavek, Dražen Pavek, Ivana Batur, Kristina Šoški, Maja Papić  

Ostali nazočni: Ivanka Rogić (direktorica) 

Usvojen je sljedeći dnevni red: 

1. Pregled i verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Turističkog vijeća održane 16.12.2020.   
2. Financijsko izvješće i izvršenje programa za razdoblje 1. 1. -31. 12. 2020.  
3. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2020. godinu 
4. Izvješće o radu direktorice i Turističkog ureda za 2020. godinu 
5. Izvješće o obavljenom popisu imovine, obveza i potraživanja za 2020.g. 
6. Izmjene plana nabave za 2020.g. 
7. Plan nabave za 2021.g. 
8. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2020. godinu – 

na uvid 
9. Donošenje Pravilnika o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu, načinu rada, organizaciji i 

sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice općine Pisarovina  
10. Donošenje Pravilnika o radu 
11. Događanja- akcija čišćenja smeća za Dan planeta zemlje i druge aktivnosti 
12. Pitanja i prijedlozi 

 
Na sjednici su donesene sljedeće odluke i zaključci:  

1. točka – Pregled i verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Vijeća održane 16.12. 2020. 
Odluka: Zapisnik sa 9. sjednice Vijeća održane 16. 12. 2020. godine verificiran je i 
jednoglasno prihvaćen. 
 
2. točka - 2. Financijsko izvješće i izvršenje programa za 2020.godinu 

Odluka: Jednoglasno je prihvaćen prijedlog Izvješća o radu TZO Pisarovina s 

godišnjim financijskim izvješćem za 1.1.-31.12.2020. g. 

 

3. točka - Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2020. godinu 
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Odluka: Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu Turističkog vijeća u 2020. godini. 

Izvješće o radu Turističkog vijeća u 2020. godini podnosi se Skupštini TZOP. 

 

4. točka - Izvješće o radu direktorice i Turističkog ureda za 2020. godinu  

Odluka: Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu direktora i Turističkog ureda za 

razdoblje 1.1. do 31.12.2020. godine.  

 

5. točka -  Izvješće o obavljenom popisu imovine, obveza i potraživanja za 2020.g.  

Odluka: Prihvaćeno je Izvješće o obavljenom popisu imovine, obveza i potraživanja za 

2020.g.  

 

6. točka - Izmjene plana nabave za 2020.g  

Zaključak: Prihvaćene su izmjene plana nabave za 2020.g., jednoglasno. 

 

7. točka – Plan nabave za 2021.g. 

Zaključak: Donosi se jednoglasna odluka o prihvaćanju prijedloga Plana nabave za 

2021.g. 

 

8. točka - Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2020. godinu 

– na uvid  

Zaključak: Prihvaća se Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i 

kontrola za 2020.g., jednoglasno. 

 

9. točka - Donošenje Pravilnika o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu, načinu rada, organizaciji 

i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice općine Pisarovina 

Odluka: Jednoglasno se prihvaća prijedlog Pravilnika o djelokrugu, unutarnjem 

ustrojstvu, načinu rada, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice 

općine Pisarovina 

 

10. točka – Donošenje Pravilnika o radu 

Odluka: Jednoglasno se donosi odluka o prihvaćanju prijedloga Pravilnika o radu 

TZOP 

 

11. točka - Događanja- akcija čišćenja smeća za Dan planeta zemlje i druge aktivnosti 

Zaključak: Prihvaćeni su prijedlozi za planirana događanja i aktivnosti, jednoglasno. 

 

 

2) 27. svibnja 2021. sazvana je 2. sjednica Turističkog vijeća  

Članovi koji su dali glas po točkama dnevnog reda: 

Tomo Kovačić, Ivan Kovačić, Dražen Pavek, Kristina Šoški, Monika Špišić 

 

Zapisničar: Ivanka Rogić 

Usvojen je sljedeći dnevni red: 

1. Pregled i verifikacija zapisnika sa 1. sjednice Turističkog vijeća održane 10.3.2021. 

2. Financijsko izvješće i izvršenje programa za razdoblje 1. 1. -30. 4. 2021. 

3. Rasprava o predstojećim aktivnostima – Kupske večeri i dr. 

4. Zajedničke aktivnosti turističkih zajednica Zagrebačke županije (projektno 

udruživanje, udruženo oglašavanje) 
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Na sjednici su donesene sljedeće odluke i zaključci: 

Točka 1. - Pregled i verifikacija zapisnika s 1. Sjednice Vijeća održane 10.3.2021. 

Odluka:  Zapisnik s 1. sjednice Turističkog vijeća održane 10.3.2021.g. jednoglasno je 

prihvaćen.  

 

Točka 2. – 2. Financijsko izvješće i izvršenje programa za razdoblje 1. 1. -30. 4. 2021. 

Odluka: Prihvaćeno je Financijsko izvješće i izvršenje programa za razdoblje 1.1.-

30.4.2021., jednoglasno. 

 

Točka 3. – 3. Rasprava o predstojećim aktivnostima – Kupske večeri i dr. 

Zaključak: Članovi su potvrdili aktivnosti: Kupske večeri, nastavak projekta „U smeće, 

ne u prirodu“, prihvaćanje ponude za virtualni video Google 360°, zamjena naljepnica 

na oznakama za Krašograd, objava akcije Zeleni cvijet, biciklistički maraton BRM 200 

Pisarovina, gitaristički koncert, jednoglasno. 

 

Točka 4. - 4. Zajedničke aktivnosti turističkih zajednica Zagrebačke županije (projektno 

udruživanje, udruženo oglašavanje) 

Zaključak: Članovi Vijeća jednoglasno prihvatili aktivnosti na projektu za kulturni 

turizam koji provodi TZOP sa šest turističkih zajednica Zagrebačke županije i 

aktivnosti udruženog oglašavanja u suradnji s lokalnim turističkim zajednicama i  

Turističkom zajednicom Zagrebačke županije. 

 

 

3) 24. 8. 2021. održana je 3. sjednica Turističkog vijeća u uredu načelnika s početkom u 
20:00 sati. 
Na sjednici su nazočili: Tomo Kovačić, Ivana Batur, Marijana Pavek, Darko Vujanić, Ivan 
Kovačić 
 
Ostali nazočni: Ivanka Rogić 
Usvojen je sljedeći dnevni red: 

1. Pregled i verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Turističkog vijeća održane 27.5.2021. 

2. Financijsko izvješće i izvršenje programa za razdoblje 1. 1. -30. 6. 2021. 

3. Donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi 

4. Dopuna i izmjena plana Programa rada za 2021. 

5. Rasprava o predstojećim aktivnostima  

6. Pitanja i prijedlozi 

 
 
Točka 1. – Pregled i verifikacija zapisnika s 2. sjednice Turističkog vijeća održane 27.5.2021. 
Odluka: Zapisnik s 2. sjednice Turističkog vijeća održane 27.5.2021.g. jednoglasno je 
prihvaćen. 
 
Točka 2. - 2. Financijsko izvješće i izvršenje programa za razdoblje 1. 1. -30. 6. 2021. 
Odluka: Prihvaćeno je Izvješće o radu i izvršenju programa rada TZO Pisarovina za 
razdoblje 1. - 6. 2021.  godinu, jednoglasno. 
 
Točka 3. - Donošenje novog Pravilnika o jednostavnoj nabavi  
Odluka: Članovi Vijeća jednoglasno su prihvatili Pravilnik o provedbi postupaka 
jednostavne nabave. 
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Točka 4. - Dopuna i izmjena plana Programa rada za 2021. 
Odluka: Članovi Vijeća jednoglasno su prihvatili izmjene i dopune plana Programa rada 
za 2021.g. 
 
Točka 5. - Rasprava o predstojećim aktivnostima 
Zaključak: Članovi Vijeća prihvatili su predložene aktivnosti: suradnju s BK Dinamo 
Zagreb i biciklistički maraton Roller Coaster, održavanje manifestacije „Rodino ljeto – 
etno Pisarovina“, jednoglasno. 
  
 
5) 21. 12. 2021. održana je 4. sjednica Turističkog vijeća  
 
Sjednici su nazočili: 
Tomo Kovačić, Dražen Pavek, Ivan Kovačić, Ivana Batur, Marijana Pavek te je postignut 
kvorum. 
Usvojen je sljedeći dnevni red s nadopunom 8. točke: 

1. Pregled i verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Turističkog vijeća održane 24.8.2021.  
2. Financijsko izvješće i izvršenje programa za razdoblje 1. 1. - 21. 10. 2021.  
3. Prijedlog turističke pristojbe za 2023.g. 
4. Prijedlog Izmjena i dopuna (Rebalansa) programa rada i financijskog plana Turističke 

zajednice općine Pisarovina za 2021. godinu 
5. Program rada i financijski plan za 2022.g. 
6. Odabir ugostitelja za edukaciju 
7. Razno 
8. Povećanje plaće  

 
Točka 1. - Pregled i verifikacija zapisnika s 3. Sjednice Vijeća održane 24.8.2021. 
Odluka: Jednoglasno je prihvaćen zapisnik s 3. sjednice Vijeća održane 24.8.2021. 
 
Točka 2. – Financijsko izvješće i izvršenje programa za razdoblje 1. 1. -21.10. 2021.  
Odluka: jednoglasno je prihvaćeno izvješće za razdoblje 1.1.-21.10.2020.  
 
Točka 3. - Prijedlog turističke pristojbe za 2023.g. 
Odluka: Prihvaćena je odluka da se visina turističke pristojbe za osobe koje koriste 
uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, po 
osobi i noćenju na području Zagrebačke županije određuje u iznosu: 
-  10 kn za razdoblje 1.1.-31.12.  
Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za osobe koje pružaju usluge 
smještaja u domaćinstvu po krevetu iznosi 350,00 kuna, a na obiteljskom poljoprivrednom 
gospodarstvu po krevetu iznosi 200,00 kuna za sve jedinice lokalne samouprave na području 
Zagrebačke županije. 
Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za osobe koje pružaju usluge smještaja 
u domaćinstvu u kampu, kamp odmorištu ili kamp odmorištu – robinzonski smještaj za svaku 
smještajnu jedinicu određuje se u iznosu od  500,00 kuna, a u istim vrstama na obiteljskom 
poljoprivrednom gospodarstvu po smještajnoj jedinici određuje se u iznosu od 250,00 kuna za 
sve jedinice lokalne samouprave na području Zagrebačke županije. 
Turistička pristojba koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem 
paušalnom iznosu za sebe i članove uže obitelji za sve jedinice lokalne samouprave na 
području Zagrebačke županije iznosi:  
Prvi član              60,00 
Drugi član           60,00 
Za svakog sljedećeg člana            25,00 
Visina turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu 
u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost iz skupine Kampovi iznosi: 8 kn 
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Točka 4. - Prijedlog Izmjena i dopuna (Rebalansa) programa rada i financijskog plana 
Turističke zajednice općine Pisarovina za 2021. godinu  
Odluka: Jednoglasno je prihvaćen prijedlog Izmjena i dopuna programa rada i financijskog plana 
TZOP za 2021.godinu 

 
Točka 5. – Program rada i financijski plan za 2022.g. 
Odluka: Prihvaćen je prijedlog Programa rada i financijski plan za 2022.g., jednoglasno. 
 
Točka 6. - Odabir ugostitelja za edukaciju 
Zaključak: Članovi Vijeća predlažili su kavanu i pizzeriju Jamnici ili kuhara iz 
Krašograda za edukaciju pripreme jela od turopoljske svinje koju organizira TZZŽ. 
 
Točka 7. – Razno 
Zaključak: isplata jubilarne nagrade direktorici, do 30.6.2022. godine objava natječaja 
za izbor direktora u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju 
hrvatskog turizma. 
 
Točka 8. – Povećanje plaće 
Odluka: Članovi Vijeća prihvatili su prijedlog o povećanju plaće radnicama TZOP za 
10%. 
 

DOKUMENTACIJA TURISTIČKOG VIJEĆA  

 

Za sve sjednice Turističkog vijeća poslani su elektronski pisani pozivi članovima Turističkog 

vijeća, 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 predsjednika Vijeća. Zapisnici 

s pripadajućim pisanim materijalima odloženi su u dokumentaciji Turističke zajednice. 

Turističko vijeće podnijelo je Skupštini Turističke zajednice izvješće o svome radu za 2020.g. 

koje je prihvaćeno na 2. sjednici Skupštine održanoj 29. 3. 2021. Na 1. sjednici Turističkog 

vijeća 10.3.2021. prihvaćeni su: Pravilnik o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu, načinu 

rada, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice općine Pisarovina 

i Pravilnik o radu.  Na svojoj 3. sjednici 24.8.2021. donesen Pravilnik o jednostavnoj 

nabavi TZOP,  a na 4. sjednici Vijeća  21.12.2021. donesen je prijedlog rebalansa plana 

za 2021. g te prijedlog Godišnjeg programa rada s financijskim planom za 2022. koji su 

prihvaćeni na 3. sjednici Skupštine 28.12.2021. Na 4. sjednici donesena je odluka o 

visini turističke pristojbe za 2023. godinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




