
 
 

RAD TIJELA TZ ISTARSKE ŽUPANIJE 2015. 
- 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. 

 

→ dvije (2) redovne sjednice Skupštine TZ Istarske županije. 

 

3. (redovna) sjednica Skupštine TZIŽ, 26.03.2015. Tijekom ožujka (26.03.15.) 

održala se 3. redovna sjednica Skupštine u ovom mandatu sa sljedećim dnevnim 

redom: Utvrđivanje nazočnosti članova Skupštine i izbor zapisničara i ovjerovitelja 

zapisnika;  Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine od 12. prosinca 

2014. godine; Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad 

radom i financijskim poslovanjem TZIŽ-a za 2014. godinu; Usvajanje Izvješća o radu 

Turističkog vijeća u 2014. godini; Usvajanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća TZ 

Istarske županije za 2014. godinu; Verifikacija imenovanja novog predstavnika TZG 

Umag u Skupštinu TZ Istarske županije; Razno. 

 

4. (redovna) sjednica Skupštine TZIŽ, 09. 12.2015. Tijekom prosinca (09.12.15.) 

održala se 4. redovna sjednica Skupštine u ovom mandatu sa sljedećim dnevnim 

redom: Utvrđivanje nazočnosti članova Skupštine i izbor zapisničara i ovjerovitelja 

zapisnika; Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Skupštine TZIŽ-a (od 26.03.2015.); 

Verifikacija imenovanja predstavnika TZO Grožnjan u Skupštinu TZIŽ; Verifikacija 

imenovanja predstavnika TZ Središnje Istre u Skupštinu TZIŽ; Verifikacija imenovanja 

predstavnika TZO Funtana u Skupštinu TZIŽ; Razmatranje Master plana razvoja 

istarskog turizma 2015.-2025. i Strateškog operativnog i marketinškog plana  

istarskog turizma i usvajanje; Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom 

nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZIŽ-a za razdoblje 01.-06.2015. 

godine; Usvajanje prijedloga rebalansa Programa rada i financijskog plana TZ 

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

TZ Istarske županije za 2016.; Odluka o izboru kandidacijske i izborne komisije; Izbor 

novog člana Turističkog vijeća; Izbor i delegiranje novog člana u Sabor HTZ-a; 

Razno.Utvrđivanje nazočnosti članova Skupštine i izbor zapisničara i ovjerovitelja 

zapisnika;  Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine od 12. prosinca 

2014. godine; Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad 



radom i financijskim poslovanjem TZIŽ-a za 2014. godinu; Usvajanje Izvješća o radu 

Turističkog vijeća u 2014. godini; Usvajanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća TZ 

Istarske županije za 2014. godinu; Verifikacija imenovanja novog predstavnika TZG 

Umag u Skupštinu TZ Istarske županije; Razno. 

 

 

→ osam (8) sjednica Turističkog vijeća TZ Istarske županije, od kojih su 

četiri (4) bile redovne, dvije (2) tematske i dvije (2) korespondentne. 

 

7. (redovna) sjednica Turističkog vijeća TZIŽ, 05.03.2015. Tako je prva sjednica 

Vijeća, 7. u ovom mandatu, održana 05. ožujka 2015. godine u Poreču u hotelu 

Laguna Molindrio prema sljedećem dnevnom redu: Verifikacija zapisnika sa 4. 

sjednice Turističkog vijeća TZ Istarske županije; Izvješće o radu i financijsko izvješće 

TZ Istarske županije za 2014. godinu, te njegovo usvajanje; Izvješće o radu direktora 

i turističkog ureda TZ Istarske županije u 2014. te njegovo usvajanje; Izvješće 

Turističkog vijeća za 2014. godinu - sastavljanje i upućivanje Skupštini TZIŽ na 

usvajanje; Razmatranje i usvajanje Odluke o kreditnom zaduživanju Turističke 

zajednice Istarske županije za financiranje poslovanja u 2015. godini, Master plan 

2015.-2025. i strateški operativni i marketinški plan istarskog turizma 2015.-2018. - 

informacija o odabiru ponuditelja, prezentacija metodologije i terminskog plana 

izrade MP i SMOP*; Razno -  (prezentacija projekta Expolore and share Istria; CUBE, 

BMW itd.).  

 

8. (tematska) sjednica Turističkog vijeća TZIŽ, 30.03.2015. Druga po redu ove 

godine te 8. sjednica u ovom mandatu održana je 30. ožujka 2015. godine u Poreču 

u Villi Polesini te se radilo o tematskoj sjednici na kojoj je nazočila predsjednica 

Republike Hrvatske, Kolinda Grabar Kitarović, te ministar turizma Darko Lorencin s 

ciljem predstavljanja strateških turističkih projekata, investicija u turizam i 

predstavljanja osnovnih postavki Master plana razvoja Istarskog turizma.  

 

9. (korespondentna) sjednica Turističkog vijeća TZIŽ, 31.03.2015. Treća u ovoj 

godini i 8. korespondentna sjednica u ovom mandatu održana je 31. ožujka 2015. 

godine kada je usvojena Odluka 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). 

 

10. (tematska) sjednica Turističkog vijeća TZIŽ, 10.04.2015. Četvrta po redu i 10. 

tematska sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice Istarske županije održala 

se 10. travnja 2015. godine u Poreču na kojoj je nazočio direktor Glavnog ureda HTZ-



a s njegovim suradnicima te je glavna tema bila piprema turističke 2016. s 

naglaskom na modele oglašavanja. 

 

11. sjednica Turističkog vijeća TZIŽ, 22.07.2015. peta po redu i 11. sjednica 

Turističkog vijeća Turističke zajednice Istarske županije održala se u Umagu 11. 

srpnja 2015. prema sljedećem dnevnom redu: Verifikacija zapisnika sa 2., 7. i 10. 

sjednice Turističkog vijeća TZ Istarske županije; Verifikacija Odluke o imenovanju 

Povjerenstva za raspodijelu sredstava boravišne pristojbe koju uplaćuju osobe koje 

pružaju uslugu noćenja na plovnim objektima nautičkog turizma i vlasnici ili korisnici 

plovila koji noće na plovilu (nautičari) donesene na korespondentnoj sjednici od 31. 

ožujka 2015. godine; Usvajanje Izvještaja o radu i financijskog izvješća TZ Istarske 

županije za razdoblje 01.- 06. 2015.; Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru 

predstavnika u Nadzorni odbor TZ Središnje Istre; Razmatranje i usvajanje Odluke o 

donacijama za sufinanciranje manifestacija/projekata od strane TZ Istarske županije 

za 2015. godinu; Razno. 

 

12. sjednica Turističkog vijeća TZIŽ, 06.10.2015. šesta po redu i 12. sjednica 

Turističkog vijeća Turističke zajednice Istarske županije održala se u Poreču 06. 

listopada 2015. prema sljedećem dnevnom redu: Verifikacija zapisnika sa 2., 7. i 10. 

sjednice Turističkog vijeća TZ Istarske županije Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice 

Turističkog vijeća TZ Istarske županije; Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o 

obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZIŽ za 2014. godinu i 

Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim 

poslovanjem TZIŽ za razdoblje 01.- 06.2015. godine;  Analiza statističkih pokazatelja 

i provedenih marketinških aktivnosti u razdoblju 01.-09.2015.; Razmatranje 

problematike provedbe udruženog oglašavanja za 2016. godinu i prijedlog mjera 

koje će se uputiti HTZ-u; Imenovanje 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); Razno - Informacija o problematici vezanoj za izradu Programa rada i 

SMP-a za 2016. godinu (udruženo oglašavanje). 

 

13. (korespondentna) sjednica Turističkog vijeća TZIŽ, 19.11.2015. sedma u 

ovoj godini i 13. korespondentna sjednica u ovom mandatu održana je 19. studenog 

2015. godine kada je Vijeće usvojilo Odluku o imenovanju Povjerenstva za ocjenu 

kandidatura pristiglih u okviru javnog poziva 'Zlatna koza - Capra d'oro' za 2015. 

godinu. 

 

14. sjednica Turističkog vijeća TZIŽ, 06.10.2015. osma, posljednja u ovoj godini i 

14. po redu sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice Istarske županije održala 



se u Novigradu 01. prosinca 2015. prema sljedećem dnevnom redu: Verifikacija 

zapisnika sa 12. sjednice Turističkog vijeća TZ Istarske županije; Verifikacija i 

usvajanje Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu kandidatura pristigli u okviru 

javnog poziva  'Zlatna koza - Capra d'oro' za 2015. godinu (13. sjednica - 

korenspondentna); Razmatranje Master plan razvoja Istarskog turizma 2015.-2025. i 

Strateškog operativnog i marketinškog plana  istarskog turizma 2015.-2018. te 

davanje suglasnosti ; Razmatranje Prijedloga izmjena Programa rada i financijskog 

plana za 2015. godinu - rebalans financijskog plana te davanje suglasnosti na isti; 

Prijedlog Programa rada i financijskog plana TZ Istarske županije za 2016. godinu te 

davanje suglasnosti na isti; Odluka o davanju suglasnosti na Program rada IRTA-e za 

2016. godinu; Razno. 

 

 

→ dvije (2) redovne sjednice Nadzornog odbora TZ Istarske županije. 

 

1. (redovna) sjednica Nadzornog odbora TZIŽ, 13.03.2015. Prva sjednica 

Nadzornog odbora TZ Istarske županije održala se 13. ožujka 2015. godine u 

prostorijama Turističkog ureda TZ Istarske županije prema sljedećem dnevnom 

redu: Konstituiranje Nadzornog odbora TZ Istarske županije; Izbor predsjednika 

Nadzornog odbora TZ Istarske županije; Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog 

odbora TZ Istarske županije; Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Nadzornog 

odbora TZIŽ od 12. ožujka 2014.g.; Izvješće o radu TZIŽ i financijski izvještaj za 2014. 

Godinu; Nadzor nad poslovanjem TZ Istarske županije u 2014. godini, te sastavljanje 

Izvješća o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZIŽ-a za 

2014. godinu; Razno. 

 

2. (redovna) sjednica Nadzornog odbora TZIŽ, 27.08.2015. Druga sjednica 

Nadzornog odbora TZ Istarske županije održala se 27. kolovoza 2015. godine u 

prostorijama Turističkog ureda TZ Istarske županije prema sljedećem dnevnom 

redu: Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Nadzornog odbora TZIŽ od 13. 

ožujka 2015.g.; Izvješće o radu TZIŽ i financijski izvještaj za razdoblje 01.-06.2015. 

godinu; Nadzor nad poslovanjem TZ Istarske županije u razdoblju 01.-06.2015. 

godini, te sastavljanje Izvješća o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim 

poslovanjem TZIŽ-a za razdoblje 01.-06.2015. godinu; Razno.  

 


