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Turističko  vijeće  Općine  Fažana  tijekom  2018.  godine  obavljalo  je  poslove  utvrđene
Zakonom o radu turističkih zajednica i promicanju hrvatskog turizma i Statutom Zajednice.

Tijekom 2018. godine Turističko vijeće održalo je 6 sjednica na kojima su se:

-    kontinuirano provodile odluke i zaključci Skupštine Turističke zajednice Općine 
Fažane,

-    upravljalo imovinom Zajednice sukladno Zakonu o radu turističkih zajednica i 
promicanju  hrvatskog turizma, Statutu te  Programu rada i financijskom planu,

-    donosilo opće akte potrebne za rad Turističkog ureda Zajednice,
-    na svim sjednicama raspravljalo se o  projektima i jednoglasno donosilo   odluke 

potrebne za realizaciju Programa rada  za 2018. godinu.

Pregled rada Turističkog vijeća kroz Dnevni red održanih sjednica:

1. Prva redovna sjednica Turističkog vijeća održana je 21. veljače  2018. godine da 
sljedećim Dnevnim redom: Usvajanje Zapisnika sa  27. Sjednice Turističkog vijeća, 
Usvajanje Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Fažana za 2017. godinu s 
Financijskim izvješćima, Odluka o utvrđivanju naknade srednjoškolcima i studentima za 
rad tijekom turističke sezone 2018. godine, Odluka o utvrđivanju naknade za suradnike u 
realizaciji Fažanskog kulturnog ljeta 2018. godine, Prijedlog Rebalansa Financijskog 
plana s promjenama aktivnosti za 2018. godinu, Usvajanje Odluke  Općine Fažana o 
korištenju sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu  i  Izvješća o korištenju 
boravišne pristojbe za 2017. godinu, Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na 
pristup informacijama za 2017. godinu, Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog 
upravljanja i kontrola za 2017. godinu  (Pravilnik  o sustavu financijskog upravljanja i 
kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija 
NN119/2015), Razno 

2.  Druga  redovna  Sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Fažana održana
je  14. svibnja  2018.  godine sa sljedećim Dnevnim redom: Usvajanje Zapisnika sa  1. 
Sjednice Turističkog vijeća, Usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora  Općine Fažana
za 2017. , Provođenje postupka usklađenja sa Općom uredbom (EU) broja 2016/679 
Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja  2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi
s obradom osobnih podataka i o slobodnom  kretanju takvih podataka, Poslovanje s 
bankom, ponuda  o otvaranju računa u IKB Umag, Uništavanje i krađa  imovine TZO 
Fažana, Staza Antonija Smareglie, Razno 

3. Treća redovna sjednica Turističkog vijeća održana je 13. Kolovoza 2018. Sa sljedećim 
Dnevnim redom:  Izvješće Turističkog ureda Turističke zajednica Općine Fažana  za 
razdoblje  1.1. –  30.6.2018. godine, Izvješće o ostvarenim noćenjima  i naplati boravišne 
pristojbe u razdoblju od 1.1. do 31.7.2018. godine, Odluka o  sudjelovanju na turističkim 
sajmovima 2019. godine, Raspisivanje Poziva za predlaganje programa za 2019. godinu, 
Prijedlog za Rebalans Financijskog plana TZO Fažana za 2018. godinu -  preraspodjela 
sredstava sa  pozicije 3.6. Uređenje maslinika Dječje igralište u namjenu za Realizaciju 
sklopljenog ugovora o usklađivanju s Općom uredbom zaštite osobnih podataka, Razno 
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4. Četvrta   redovna Sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Fažana  
održana  je 12. listopada 2018. godine sa sljedećim Dnevnim redom: Usvajanje Zapisnika
sa 3. Sjednice Turističkog vijeća, Izvješće Nadzornog odbora o poslovanju Turističke 
zajednica Općine  Fažana za razdoblje od 1.1.2018. do 30.6.2018. godine, Određenje 
službenika za zaštitu osobnih podataka, Usvajanje Pravilnika o zaštiti osobnih podataka, 
Usvajanje Pravilnika o korištenju sustava video-nadzora, Dobiveni prijedlozi po javnom 
pozivu za programe Fažanskog kulturnog ljeta 2019., Sufinanciranje promotivnih 
kampanja turističkih subjekata u 2019. godini, Sufinanciranje Marketing plana Turističke 
zajednice Istarske županije za 2019. godinu, Inicijalni prijedozi za Program rada u 2019. 
godini, Molba za sufinanciranje troškova prijevoza NK Valbandona, Razno 

5.  Peta  redovna Sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Fažana  održana je
30. listopada 2018. godine sa sljedećim Dnevnim redom: Usvajanje Zapisnika sa 4. 
Sjednice Turističkog vijeća, Dobiveni prijedlozi po javnom pozivu za programe 
Fažanskog kulturnog ljeta 2019., Prijedlog  Programa rada i Financijskog plana  za 2019. 
godinu, Prijedlog Povjerenstva za dodjelu nagrada Amfora za 2018. godinu, Razno 

6. Šesta redovna  Sjednica Turističkog vijeća Turističkr zajednice Općine Fažana  održana je
26 . studenoga 2018. godine sa sljedećim Dnevnim redom: Usvajanje Zapisnika sa 
5. Sjednice Turističkog vijeća, Dobiveni prijedlozi po raspisivanju dodatnog  javnog 
poziva za programe Fažanskog kulturnog ljeta 2019., Prijedlog  rebalansa Programa rada i
Financijskog plana  za 2018. godinu, Razno

Ur. broj:   85/2019        
Fažana,     27. veljače 2019.   
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