
  
  
  

  

  

  

  

  

  

IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TURISTIČKE 

ZAJEDNICE PODRUČJA BILOGORA – BJELOVAR ZA 2018. 
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Temeljem odredbi članka 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog 

turizma (NN 152/08) Turističko vijeće podnosi Skupštini Izvješće o radu najmanje jedanput 

godišnje u formi zasebnog dokumenta.  

Članovi Turističkog vijeća izabrani su na Izbornoj Skupštini Turističke zajednice područja 

Bilogora – Bjelovar 6. studenog 2014. godine na mandat od četiri godine i to kako slijedi: 

 

1. Antun Korušec – predsjednik Turističkog vijeća , gradonačelnik Bjelovara 

2. Lidija Novosel – predstavnik Gradskog poduzeća za upravljanje športskim objektima 

3. Ivan Šepoval – predstavnik Cvjetnog ateljea „Marina“ 

4. Drago Raić – predstavnik poduzeća Euroduhan 

5. Nuhi Ismaili – predstavnik ugostiteljskog objekta Plama 

6. Stjepan Njegovac – predstavnik poduzeća Dana S – prenoćište Vita Nova  

7. Igor Prka – predstavnik poduzeća Coner  

8. Ivan Mrak – predstavnik iznajmljivača Sobe Mrak 

9. Ratko Radičević – predstavnik iznajmljivača Ruralna kuća za odmor Pajdo 

 

Antun Korušec je zbog prestanka obnašanja dužnosti gradonačelnika grada Bjelovara 

razriješen dužnosti predsjednika Turističke zajednice područja Bilogora – Bjelovar na VII. 

sjednici Skupštine održanoj 18. srpnja 2017. godine i na njegovo mjesto je imenovan novi 

gradonačelnik grada Bjelovara Dario Hrebak. 

 

Lidija Novosel je zbog prestanka obnašanja dužnosti u Gradskom poduzeću za upravljanje 

športskim objektima razriješena dužnosti na VII. sjednici Skupštine održanoj 18. srpnja 

2017. godine i na njezino mjesto je u Turističko vijeće imenovan Dario Kudumija. 

 

Drago Raić je zbog odlaska u mirovinu razriješen dužnosti na VIII. sjednici Skupštine 

održanoj 19. prosinca 2017. godine i na njegovo mjesto je u Turističko vijeće imenovan 

Dominik Trnski 

 

Članovi vijeća Turističke zajednice područja Bilogora – Bjelovar u 2018. godini bili su: 

 

1. Dario Hrebak – predsjednik Turističkog vijeća , gradonačelnik Bjelovara 

2. Dario Kudumija – predstavnik poduzeća Kudumija Trade d.o.o. 

3. Ivan Šepoval – predstavnik Cvjetnog ateljea „Marina“ 

4. Dominik Trnski – predstavnik poduzeća Euroherc 

5. Nuhi Ismaili – predstavnik ugostiteljskog objekta Plama 

6. Stjepan Njegovac – predstavnik poduzeća Dana S – prenoćište Vita Nova  

7. Igor Prka – predstavnik poduzeća Coner  
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8. Ivan Mrak – predstavnik iznajmljivača Sobe Mrak 

9. Ratko Radičević – predstavnik iznajmljivača Ruralna kuća za odmor Pajdo 

 

 

Krajem 2018. godine istekao je četverogodišnji mandat gore navedenim članovima te su na 

Izbornoj Skupštini 29. studenog 2018. godine izabrani novi članovi na mandat od četiri 

godine kako slijedi: 

 

1. GRADONAČELNIK GRADA BJELOVARA – DARIO HREBAK   

– predsjednik 

2. UGOSTITELJSKI OBRT „ART – ERIA“  

– predstavnik Srećko Koljić 

3. CVJEĆARSKI OBRT „CVJETNI ATELJE MARINA“  

– predstavnik Ivan Šepoval   

4. PIZZERIA PALMA  

– predstavnik Nuhi Ismaili 

5. OPG VNOUČEK JAN  

– predstavnik Jan Vnouček 

6. UDRUGA LOVARA – ROMSKA KUĆA  

– predstavnik Goran Đurđević 

7. KUDUMIJA TRADE d.o.o.  

– predstavnik Jasna Kudumija Romek 

8. SHOWROOM d.o.o.  

– predstavnik Maja Hajduković Starek 

9. PUTOMANIJA – obrt za usluge turističkog pratitelja  

– predstavnik Aleksandar Rebić 

 

 

SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA 

BILOGORA – BJELOVAR  

  

Turističko vijeće je u izvještajnom periodu održalo, kako Zakon i nalaže, su četiri sjednice 

na kojima su u većini prisustvovali svi članovi Turističkog vijeća. Na sjednicama su 

razmatrani, predlagani i usvajani svi dokumenti koji su dani na razmatranje i usvajanje 

Skupštini te je usvojeno niz drugih dokumenata o radu Turističke zajednice. Turističko 

vijeće je prema potrebi razmatralo i niz drugih pojedinih pitanja.  

 

23. veljače 2018. godine održana je XV. sjednica Turističkog vijeća  Turističke 

zajednice područja Bilogora – Bjelovar sa sljedećim dnevnim redom: 

 

1. Utvrđivanje kvoruma i prihvaćanje dnevnog reda  
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2. Prihvaćanje zapisnika sa XIV. sjednice Turističkog vijeća održane 19. prosinca 2017.  

3. Prijedlog Godišnjeg izvješća o ostvarenju Programa rada i financijskog plana  Turističke 

zajednice područja Bilogora – Bjelovar za 2017. godinu 

4. Organizacija manifestacije Terezijana 2018 

5. Razno 

 

24. kolovoza 2018. godine održana je XVI. sjednica Turističkog vijeća  Turističke 

zajednice područja Bilogora – Bjelovar sa sljedećim dnevnim redom: 

 

1. Utvrđivanje kvoruma i prihvaćanje dnevnog reda  

2. Prihvaćanje zapisnika sa XV. sjednice Turističkog vijeća održane 23. veljače 2018.  

3. Polugodišnje izvješće o radu Turističke zajednice područja Bilogora – Bjelovar (1.1.-

30.6.2018.) s izvješćem direktorice Ureda 

4. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Skupštine Turističke zajednice 

područja Bilogora – Bjelovar  

5. Razno 

 

21. rujna 2018. godine nije održana XVII. sjednica Turističkog vijeća  Turističke 

zajednice područja Bilogora – Bjelovar zbog premalog odaziva, odnosno nije bilo 

kvoruma. Dnevni red je trebao biti sljedeći: 

 

1. Utvrđivanje kvoruma i prihvaćanje dnevnog reda  

2. Prihvaćanje zapisnika sa XVI. sjednice Turističkog vijeća održane 24. kolovoza 2018.  

3. Organizacija manifestacije Advent u Bjelovaru  

4. Razno  

 

 

18. listopada 2018. godine održana je XVIII. sjednica Turističkog vijeća  Turističke 

zajednice područja Bilogora – Bjelovar sa sljedećim dnevnim redom.   

 

1. Utvrđivanje kvoruma i prihvaćanje dnevnog reda  

2. Prihvaćanje zapisnika sa XVI. sjednice Turističkog vijeća održane 24. kolovoza 2018.  

3. Usvajanje prijedloga programa rada i financijskog plana Turističke zajednice područja 

Bilogora – Bjelovar za 2019. godinu  

4. Razno 
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DOKUMENTACIJA TURISTIČKOG VIJEĆA  

 

Članovima Turističkog vijeća su za sve sjednice Turističkog vijeća poslani pisani pozivi, 

materijali za praćenje i pisani prilozi za pojedine točke dnevnog reda. Sjednice Turističkog 

vijeća vode se pod brojem koji teče za mandatno razdoblje, što je usvojeni standard. 

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 Turističkog vijeća i zapisničara. Zapisnici su 

s pripadajućim pisanim materijalima odloženi u dokumentaciji Turističke zajednice 

Bilogora – Bjelovar. 

 

ZAKLJUČAK  

 

Turističko vijeće Turističke zajednice područja Bilogora – Bjelovar tijekom 2018. godine 

je temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i temeljem 

Statuta TZ BB provodilo je odluke Skupštine Zajednice. 

Skupštini Zajednice Turističko vijeće je u skladu sa zakonskim rokovima i odredbama 

predložilo osnovne smjernice i godišnji program rada te financijski plan rada Turističke 

zajednice područja Bilogora – Bjelovar. 

Kako to nalaže Zakon, Turističko vijeće je Skupštini TZ BB podnijelo i godišnje izvješće o 

izvršenju programa rada s financijskim poslovanjem Zajednice, a koje je ujedno i izvješće 

o radu direktora Turističkog ureda. 

Svi članovi Turističkog vijeća aktivno su sudjelovali u radu turističke zajednice kroz 

davanje prijedloga i mišljenja o pitanjima iz djelokruga rada turističke zajednice.  

Ciljevi Turističke zajednice područja Bilogora – Bjelovar nadovezali su se na dosadašnje 

djelovanje: razvoj i poticanje novih turističkih proizvoda, povećanje broja dolazaka i 

noćenja turista, jačanje konkurentnosti te kreiranje prepoznatljivosti i posebnosti 

destinacije. 

 

Predsjednik Turističkog vijeća 

        Dario Hrebak, dipl. kriminalist 

 

 

 


