
 
 

RAD TIJELA TZ ISTARSKE ŽUPANIJE 2014. 
- popis sjednica s dnevnim redom - 
 

 

Ured TZIŽ u predmetnom razdoblju koordinirao je, organizirao i pripremao 

dokumentaciju za potrebe tijela zajednice kako je to u nastavku  dokumenta 

navedeno. 

 

 tri (3) sjednice Skupštine TZ Istarske županije, od kojih su dvije (2) bile 

redovne,  a jedna (1) izborna 

 

9. sjednica Skupštine; 17. ožujka 2014. - DNEVNI RED: Utvrđivanje nazočnosti 

članova Skupštine i izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika; Verifikacija zapisnika 

sa prethodne sjednice Skupštine od 13. prosinca 2013. godine; Usvajanje Izvješća 

Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem 

TZIŽ-a za 2013. godinu; Usvajanje Izvješća o radu Turističkog vijeća u 2013. godini; 

Usvajanje izvješća o radu i financijskog izvješća TZ Istarske županije za 2013. godinu; 

Razno. 

Izborna 1. sjednica Skupštine; 4. srpnja 2014. - DNEVNI RED: Utvrđivanje 

nazočnosti članova Skupštine i izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika; Izbor: 

verifikacijske komisije, kandidacijske i izborne komisije; Odluka o usvajanju izvješća 

o provedenim izborima i utvrđivanje mandata predstavnika u  Skupštini TZ Istarske 

županije; Izbor članova Turističkog vijeća TZ Istarske županije; Izbor članova 

Nadzornog odbora TZ Istarske županije; Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice 

Skupštine od 17. ožujka 2014. godine; Razno.  

2. sjednica Skupštine; 12. prosinca 2014. - DNEVNI RED Utvrđivanje nazočnosti 

članova Skupštine i izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika; Verifikacija zapisnika 

sa 1. Konstituirajuće sjednice Skupštine TZIŽ-a (od 04.07.2014.); Usvajanje prijedloga 

Programa rada i financijskog plana TZ Istarske županije za 2015. Godinu; Usvajanje 

prijedloga rebalansa Programa rada i financijskog plana TZ Istarske županije za 

2014. godinu; Razno. 

 

 



 deset (10) sjednica Turističkog vijeća TZ Istarske županije, od kojih su 

šest (6) bile redovne i četiri (4) korespondentne  

33. sjednica (redovna) Turističkog vijeća; 25. veljače 2014. - DNEVNI RED:  

Verifikacija zapisnika sa 31. sjednice Turističkog vijeća TZ Istarske županije; 

Verifikacija Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Program rada  IRTA-e d.o.o. 

za  2014. godinu, donesena na korenspondentnoj sjednici (32. sjednica) dana 19. 

veljače 2014.; Izvješće o radu i financijsko izvješće TZ Istarske županije za 2013. 

godinu, te njegovo usvajanje; Izvješće o radu direktora i turističkog ureda TZ Istarske 

županije u 2013. te njegovo usvajanje; Izvješće Turističkog vijeća za 2013. godinu - 

sastavljanje i upućivanje Skupštini TZIŽ na usvajanje; Razmatranje i usvajanje Odluke 

o izboru predstavnika u Nadzorni odbor TZG Pula; Razmatranje i usvajanje Odluke o 

izboru predstavnika u Nadzorni odbor TZG Rovinj;  Razmatranje i usvajanje Odluke o 

izboru predstavnika u Nadzorni odbor TZO Funtana; Razmatranje i usvajanje Odluke 

o izboru predstavnika u Nadzorni odbor TZO Medulin; Razmatranje i usvajanje 

Odluke o izboru predstavnika u Nadzorni odbor TZO Tar Vabriga; BMW - official 

partner of Istria (prezentacija suradnje); Razno -  (Udruženo oglašavanje 2014.- 

rezultati; Red Bull Air Race - Rovinj itd.). 

35. sjednica (redovna) Turističkog vijeća; 22. travnja 2014. - DNEVNI RED:   

Verifikacija zapisnika sa 33. sjednice Turističkog vijeća TZ Istarske županije; 

Verifikacija Odluke o raspisivanju izbora za Skupštinu TZ Istarske županije donesene 

na korespondentnoj sjednici (34. sjednica) dana 7. travnja 2014.; Razmatranje i 

usvajanje Odluke o imenovanju povjerenstva za raspodijelu sredstava boravišne 

pristojbe koju uplaću osobe koje pružaju uslugu noćenja na plovnim objektima 

nautičkog turizma i vlasnici ili korisnici plovila koji noće na plovilu (nautičari); 

Razmatranje i usvajanje Odluka o izboru predstavnika u Nadzorne odbore turističkih 

zajednica gradova i općina u Istri; Razno: Informacija o Smjernicama Ministarstva 

turizma za izradu zakona o turističkim zajednicama (po modelu DMO) i razmatranje 

istih (prijedlozi i primjedbe); Informacija o Nacrtu izvješća o obavljenoj reviziji; 

Informacija o rezultatima Javnog poziva Fond za razvoj turizma u 2013. godini; Novi 

Master plan razvoja Istarskog turizma; Informacija o tijeku suradnje BMW - official 

partner; Informacija o namjeri nabavke službenog vozila TZ istarske županije; 

Prijedlog promjene naziva 'Zračna luka Pula' u 'Zračna luka Istra - Pula. 

1. sjednica Turističkog vijeća (mandat 2014-18); 17. srpnja 2014. - DNEVNI 

RED: Verifikacija zapisnika sa 35. sjednice Turističkog vijeća TZ Istarske županije;  

Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru predstavnika u Nadzorni odbor TZG Buja; 

Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru predstavnika u Nadzorni odbor TZO 

Brtonigla; Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru predstavnika u Nadzorni odbor 

TZO Raša; Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru predstavnika u Nadzorni odbor 



TZO Svetvinčenat; Odluka o visini naknade članovima Turističkog vijeća u svezi s 

radom u Turističkom vijeću (NAPOMENA: prema upitu Državne revizije, jer je važeća 

Odluka o visini naknade iskazana u DEM); Odluka o dodjeli sufinanciranja 

manifestacija/projekata za 2014. godinu; Informacija o dosadašnjem tijeku turističke 

sezone; Prijedlog modela/mjera za poboljšanje rezultata turističke sezone 2015. 

godine; Raspisivanje natječaja za realizaciju MASTER PLANA turističkog razvoja Istre 

za naredno razdoblje; Razno. 

 

2. sjednica Turističkog vijeća u četvrtak; 30. listopada 2014. - DNEVNI RED: 

Verifikacija zapisnika sa 1. sjednice Turističkog vijeća TZ Istarske županije;  Master 

plan razvoja Istarskog turizma sa Strateškim marketing planom Istarskog turizma 

2015.-2020.; Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Program rada IRTA-e za 

2015. godinu; Prijedlog Programa rada i financijskog plana TZ Istarske županije za 

2015. godinu te davanje suglasnosti na isti; Imenovanje Povjerenstva za raspodijelu 

sredstava boravišne pristojbe iz nautičkog turizma  - usvajanje odluke; Razno. 

3. korespondentna sjednica Turističkog vijeća; 30. listopada 2014. - DNEVNI 

RED: Odluka o imenovanju povjerenstva za ocjenu kandidatura pristiglih u okviru 

javnog poziva 'Zlatna koza – Capra d'oro'. 

4. tematska sjednica Turističkog vijeća; 8. prosinca 2014. - DNEVNI RED: 

Verifikacija Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu kandidatura pristiglih u 

okviru javnog poziva 'Zlatna koza - Capra d'oro'; Verifikacija Zaključka o prihvaćanju 

prijedloga izmjena Programa rada i financijskog plana za 2014. godinu - rebalans 

financijskog plana te njegovou podnošenju skupštini TZ Istarske županije na 

usvajanje; Master plan razvoja turizma Istre (2015.-2025.) sa Strateškim i 

operativnim marketing planom turizma Istre (2015.-2018.) - informacija o procesu te 

rasprava; Prezentacija zračnog prometa za godinu 2015. te prijedlog mjera za 

poboljšanje zračnog prometa - rasprava; Statistički pokazatelji s posebnim osvrtom 

na rezultate privatnog smještaja - informacija i rasprava; Razno. 

5. korespondentna sjednica Vijeća TZIŽ; 02. prosinca 2014. - DNEVNI RED: 

Zaključak o prihvaćanju prijedloga izmjena Programa rada i financijskog plana za 

2014. godinu - rebalans financijskog plana te njegovu podnošenju Skupštini TZ 

Istarske županije na usvajanje   

 

 

 



 

 jedna (1) sjednica Nadzornog odbora TZIŽ  

08. sjednica Nadzornog odbora; 11. ožujka 2014. - DNEVNI RED:  Verifikacija 

zapisnika s prethodne sjednice Nadzornog odbora TZIŽ od 16. listopada 2013.;  

Izvješće o radu TZIŽ i financijski izvještaj za 2013. godinu;  Nadzor nad poslovanjem 

TZ Istarske županije u 2013. godini, te sastavljanje Izvješća o obavljenom nadzoru 

nad radom i financijskim poslovanjem TZIŽ-a za 2013. godinu;  Razno; 

 


