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SKUPŠTINA  
TURISTIČKE ZAJEDNICE  
GRADA PULE 

 
 

Z A P I S N I K 
sa 6. sjednice Skupštine Turističke zajednice Grada Pula, održane 18. ožujka 2020.g. korespondentnom 
sjednicom. Sukladno novonastaloj situaciji uzrokovanom virusom COVID-19 Ministarstvo turizma 
odobrilo je donošenje odluka Skupština koje moraju biti usvojene do kraja 3. mjeseca elektronskim putem  
(dopis u prilogu dobili svi članovi Skupštine). Materijali za 6. sjednicu  Skupštine poslani su krajem 2. 
mjeseca te u prilogu su dostavljene odluke na glasanje prema sljedećem dnevnom redu: 
 
1.           Usvajanje zapisnika 5. sjednice Skupštine 
2.           Prijedlog  Izvještaja o aktivnostima i financijskom poslovanju TZ Pule u 2019. godini, 
3.           Izvještaj o radu Turističkog vijeća  TZ Pule u 2019. godini, 
4.           Izvještaj Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru nad radom i  financijskim  
               poslovanjem za razdoblje 01.01.-31.12.2019. godine,  
5.           Prijedlog Rebalansa financijskog plana za 2020. godinu, 
6.           Izvještaj Revizorskog uvida za 2019. godinu, 
 
 
U prilogu članovi Skupštine na svoje ime dobili Odluka te su morali glasati i za svaku točku dnevnog reda 
označiti da li su za, protiv ili suzdržani, te je rok za dostavu bio 25.3.2020. godine. 
 
Nakon 25.3.2020. godine rezultati glasanja bili su po točkama sljedeći: 
 
Ad 1) 
Zapisnik sa 3. sjednice Skupštine usvojen je sa 15 glasova za i jednim suzdržanim u predloženom tekstu. 
 
Ad 2) 
Izvještaj o aktivnostima i financijskom poslovanju TZ Pule u 2019. godini usvojen je sa 15 glasova za i 
jednim suzdržanim u predloženom tekstu.  
 
Ad 3) 
Izvještaj o radu Turističkog vijeća TZ Pule u 2019. godini usvojen je sa 15 glasova za i jednim 
suzdržanim prema Izvještaju u materijalima. 
 
Ad 4) 
Skupština TZ Pule je sa 15 glasova za i jednim suzdržanim je usvojila izvještaj Nadzornog odbora o 
obavljenom nadzoru nad aktivnostima i  financijskom poslovanju TZ Pule za period 01.01.-31.12.2019. 
godine. 
 
Ad 5) 
Prijedlog Rebalansa financijskog plana za 2020. godinu usvojen je sa 15 glasova za i jednim suzdržanim 
prema predloženom materijalu. 
 
Ad 6) 
Skupština je sa 15 glasova za i jednim suzdržanim usvojila Izvještaj Revizorskog uvida. 
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