
 
ZAPISNIK 

 

 

sa 15. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Pule održane 24. veljače 2016. godine u  
prostoru Turističke zajednice Grada Pule, Forum 3,  s početkom u 10,30 sati. 

 

Prisutni članovi Turističkog vijeća: Igor Škatar, Milan Vlaisavljević, Mladen Širola, Andi Vitasović i 
Reli Slonim te predsjednik Boris Miletić.  

 

Opravdano odsutni članovi Vijeća Milena Perković, Boris Žgoma i Branko Lukić. 

Ostali prisutni: direktorica Sanja Cinkopan Korotaj, Vesna Jovičić i Eleonora Stojković. 
 

Predsjednik Boris Miletić pozdravlja prisutne i utvrđuje da je prisutan dovoljan broj članova za 

njezino održavanje i donošenje pravovaljanih odluka.  
 

Predsjednik za sjednicu predlaže sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Turističkog vijeća, 
2. Izvještaj o radu Turističkog vijeća TZ Pule u 2015. godini, 

3. Izvještaj o radu direktorice Turističkog ureda TZ Pule u 2015. godini, 

4. Izvještaj o radu Turističkog ureda TZ Pule u 2015. godini, 

5. Izvještaj o aktivnostima i financijskom poslovanju u 2015. godini, 
6. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad aktivnostima i 

financijskim poslovanjem u 2015. godini, 

7. Izvještaj Revizorskog uvida, 
8. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola te odluke 

vezane uz upitnik, 

9. Zahtjevi, 
10. Razno. 

 

Predloženi Dnevni red sjednice usvojen jednoglasno. 

 
 

Ad 1) Zapisnik sa 14. sjednice Turističkog vijeća usvojen je jednoglasno u predloženom tekstu. 

 
Predsjednik B. Miletić konstatirao je da su materijali pod točkama 2.-8. dnevnog reda dostavljeni na 

vrijeme te su se članovi Vijeća imali priliku detaljno upoznati sa sadržajem. Pozvao je prisutne da se 

jave ukoliko ima kakvih pitanja ili potrebe za dodatnim pojašnjenjima. 

 
Direktorica je naglasila da je u izvještaju revizorskog ureda ocijenjeno da se poslovanje u 2015. 

odvijalo u skladu s propisima. Novost je i točka 8. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog 

upravljanja i kontrola te su bili potrebni novi pravilnici za kolanje dokumenata i o nabavi i plaćanju 
usluga, robe i radova. 

 

Kako nije bilo dodatnih pitanja, predsjednik je prešao na usvajanje predloženih dokumenata i 
izvještaja. 

 

Ad 2)  Izvještaj o radu Turističkog vijeća u 2015. godini usvojen je jednoglasno.  

 
Ad 3) Izvještaj o radu direktorice Turističkog ureda TZ Pule u 2015. godini usvojen je jednoglasno u 

predloženom tekstu. 

 
Ad 4) Izvještaj o radu Turističkog ureda TZ Pule u 2015. godini usvojen je jednoglasno. 

 

Ad 5) Izvještaj o aktivnostima i financijskom poslovanju u 2015. godini usvojen je jednoglasno i 
upućuje se Skupštini na usvajanje. 

 



 
 

Ad 6) Jednoglasno je prihvaćen Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad aktivnostima i 

financijskim poslovanjem u 2015. godini. 

 
Ad 7) Izvještaj Revizorskog uvida usvojen je jednoglasno. 

 

Ad 8) Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola te odluke i pravilnici 
vezano uz upitnik usvojeni su jednoglasno u predloženom tekstu. 

 

Ad 9) 

Nakon pojedinačnog razmatranja prihvaćeni su sljedeći zahtjevi: 
a) Maratonska utrka 2. Brijuni marathon koja će se u organizaciji udruge Biseri Hrvatske održati 

13. ožujka 2016. godine u nacionalnom parku Brijuni podržat će se sa 2.000 kn. 

b) Izdavanje monografije „Turizam u Istri i njegovi pioniri“ Čakavskog sabora iz Žminja, autora 
Asima Čabaravdića, sufinancirat će se sa 10.000 kn. 

c) Plesnoj udruzi Plesni studio „Rosso Latino“ odobreno je 1.500 kn za sufinaciranje projekta 

Svjetski dan plesa koji će se održati 30.04.2016. godine. 
d) Dvije baletne predstave Orašar i Labuđe jezero održane 7. i 8. veljače u pulskom INK  u 

organizaciji Koncertne direkcije j.d.o.o. iz Pule sufinancirat će se sa ukupno 10.000 kn. 

e) Za održanu manifestaciju Ucvirkenfest 13. veljače o.g. na pulskoj tržnici u organizacij 

agencije Avenue i Budimira Žižovića izdvoji će se 3.000 kn. 
f) Obilježavanje ovogodišnjeg Dječjeg dana Grada na trgu Forum i nekoliko lokacija u gradu, uz 

održavanje lutkarskih i drugih dječjih predstava teatra Naranča, sufinancirat će se sa 15.000 

kn. 
g) Plesnom klubu Infinity odobreno je 2.000 kn za odlazak na kvalifikacijski turnir „Dance star 

Croatia“ u Zagreb, 5. i 6. ožujka. 

h) Projekt predavanja i radionica Hrvatske udruge plesnih učitelja koji će se održati 4. i 5. lipnja 
u Domu hrvatskih branitelja sufinancirat će se sa 5.000 kn. 

 

 

Odbijeni su zahtjevi: 
- Sportskog kluba Opće bolnice Pula za sudjelovanje na ovogodišnjim susretima u Rovinju 

- Dječjeg vrtića Maslačak za sufinanciranje CD-a „Raspjevani maslačak“ 

- Grada Vukovara za sudjelovanje u finaciranju „Vukovarskog vodotornja“ 
- Gimnazije Pula za sufinanciranje Razmjene učenika sa školom „Vincent van Gogh“ iz nizozemskog 

grada Assena. 

 

O zahtjevima za organizaciju koncerta Radojke Šverko 8. ožujka o.g. u Istarskom kazalištu odlučit će 
direktorica nakon prikupljanja dodatnih informacija o uključenju Grada i Županije radi usklađenja 

iznosa sponzorstva s time da iznos kojim će se uključiti TZ Pula ne prelazi 10 tisuća kuna. 

 
Također, će se o zahtjevu  udruge Luče za nabavku CT uređaja za životinje odlučivati nakon što 

direktorica prikupi informacije o tome kako će biti organizirano korištenje uređaja. 

 
Ad 10) 

a) 

Direktorica je dala informaciju da je osnovano Partnersko vijeće urbanog područja Pula kao 

savjetodavno tijelo radi sudjelovanja u donošenju strategije razvoja područja,  utvrđivanja prioriteta i 
predlaganja projekata u koje su ušli svi s područja bivše općine Pula osim Fažane. Kako je zatraženo 

da TZ Pula imenuje svoje predstavnike, direktorica se prijavila za rad u tom vijeću, a kao zamjenika 

imenovala je djelatnicu TZ-a Marinelu Kolić. 
 

Turističko vijeće prihvatilo je iznesenu informaciju. 

 
 

 



 
 

b)  

Kako je Grad Pula oglasio poziv za nagrade za prošlogodišnja postignuća, direktorica predlaže da TZ 

Pula kandidira udrugu Sonitus za organizaciju  obaranja Guinness-ovog rekorda u Areni projektom 
Pula + Visualia Light Postcard. 

 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
 

c) 

Utvrđeno je da će se sjednica Skupštine održati u ožujku, a točan datum utvrdit će se naknadno. 

 
 

 

Sjednica je završena u 10 sati i 50 minuta. 
 

 

 
Zapisničar Eleonora Stojković      Predsjednik Boris Miletić 


