
Poštovani iznajmljivači, 

ovim putem pozivamo Vas da pristupite Udruzi  iznajmljivača obiteljskog smještaja Općine Lopar te na 
taj način  aktivno sudjelujte u radu naše Udruge. 

Udruga iznajmljivača obiteljskog smještaja Općine Lopar osnovana je 21.04.2018. i za cilj ima 
okupiti privatne iznajmljivače i zastupati njihov interes te povećati kvalitetu obiteljskog smještaja i 
ponude. Na osnivačkoj Skupštini u Predsjedništvo Udruge izabrani su: Iva Stančić, Nedjeljko Ćućić i 
Sanjin Matahlija kao članovi te Ivan Škapul kao tajnik i Danijel Mušćo kao predsjednik. Za likvidatora 
izabran je Davor Paparić. 

Svojim učlanjenjem u rad Udruge možete sudjelovati u: 

• pohađanju raznih tečajeva vezanih za ugostiteljsku djelatnost i hortikulturu 

• podizanju kvalitete informatičke pismenosti te komunikacije na stranim jezicima 

• uvodenju novih  tehnologija u smještajne jedinice, unapređivanju općih uvjete boravka 
turista u obiteljskom smještaju 

• razvijanju i unapređivanju suradnje na svim nivoima u turizmu i gospodarstvu  

• sudjelovanju u domaćim i međunarodnim manifestacijama vezanim za promociju turističkog 
proizvoda 

• organiziranju priredbi vezanim za promociju turističkog proizvoda 

• promicanju i unapređivanju svih oblika suradnje s tijelima lokalne uprave i samouprave i 
stručnim ustanovama  

• suradnji s drugim istovrsnim i sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu, te svim drugim 
organizacijama, ustanovama, fizičkim i pravnim osobama koja podupiru rad Udruge 

• suradnji s tiskom, radiom i televizijom radi obavještavanja javnosti o radu Udruge 

 

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno. Članom Udruge može biti registrirani iznajmljivač za pružanje ugostiteljskih usluga 
u domaćinstvu na području Općine Lopar. 

Članovi Udruge imaju pravo birati i biti birani u tijela Udruge,biti obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o 
materijalno financijskom poslovanju,aktivno sudjelovati u radu i djelovanju Udruge, davati prijedloge, mišljenja i 
primjedbe na rad Udruge i njenih tijela,  predlagati programe Udruge i sudjelovati u njihovoj realizaciji. 

Članstvo u Udruzi prestaje prestankom djelovanja Udruge, pismenom izjavom o istupanju iz članstva, 
neplaćanjem godišnje članarine, isključenjem iz članstva. 

Pristupiti možete ispunjavanjem pristupnice koju možete preuzeti u uredu TZO Lopar, te ispunjenu predati u isti 
ured.  

Za sve one koji zbog eventualnih tehničkih razloga nisu u mogućnosti  preuzeti pristupnicu, ona se može također 
preuzeti na web-stranici Općine Lopar ( www.opcina-lopar.hr/udruge/ios-lopar ), te ispunjenu i potpisanu poslati na 
e-mail: ios@lopar.com .  

Članarina za 2019 godinu iznosi 100,00 kn. 

Uplatu članarine možete izvršiti na račun: 

HR5524020061100891808 

model: 00 

poziv na broj: 2019- vaš OIB 

Opis plaćanja: Članarina za 2019, ime i prezime 

                                                                                                             Predsjedništvo IOS Lopar 
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