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IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA 
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NINA

Sukladno članku 17. točke 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 
52/19) i članku 23. točke 3. Statuta Turističke zajednice Grada Nina, Turističko vijeće podnosi 
Skupštini izviješće o svom radu. 

Turističko vijeće koje provodi odluke i zaključke sa sjednica Skupštine, upravlja imovinom Zajednice, 
sukladno Zakonu i Statutu te Programu rada i financijskom planu.

Turističko vijeće predlaže Skupštini godišnji Program rada i financijski plan Zajednice, Financijska 
izvješća o prihodima i rashodima i Ostvarenje financijskog plana po razdobljima za tekuću godinu, 
Rebalans financijskog plana za tekuću godinu te priprema prijedloge i daje mišljenje o pitanjima o 
kojima odlučuje Skupština. 

Nadalje Turističko vijeće je utvrdilo ovlasti za zastupanje i raspolaganje financijskim sredstvima 
Zajednice, zatim potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim 
osobama koje su izravno i neizravno uključene u turistički promet, te obavlja i druge poslove utvrđene 
Zakonom i Statutom TZG Nina. Turističko vijeće sukladno članku 24. Statuta radi na sjednicama, a 
sjednice saziva i predsjedava im predsjednik Zajednice gosp. Emil Ćurko.

Tijekom poslovne 2019. godine odrađene su dvije (2) radne sjednice:

- 1. sjednica Turističkog vijeća održana je 15. veljače 2019. na kojoj je verificiran zapisnik zapisnik 
sa 17. sjednice prošlog saziva Turističkog vijeća TZG Nina, a usvojena su sljedeća izvješća:  Izvješće 
o radu turističkog ureda za razdoblje od 01. 01. do 30. 09. 2018., Financijsko izvješće o prihodima i 
rashodima TZG Nina za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2018., Ostvarenje  financijskog  plana  
TZG  Nina  za  razdoblje  od  1. siječnja do 30. rujna 2018. Prijedlog programa rada s Financijskim 
planom za 2019. te Rebalans programa rada s financijskim planom za 2018. Donesena je Odluka o 
izvršenju financijskog plana za 2019. godinu. Članovi Turističkog vijeća primili su na znanje Zapisnik 
sa sjednice Nadzornog odbora.
Pod točkom 8. dnevnog reda Potpore i donacije donesena je odluka o financijskoj potpori obitelji 
Medić iz Nina za radove na uređenju obiteljske kuće u iznosu od 5.000,00 kn. Radi se o djeci koja su 
unutar šest mjeseci ostala bez oba roditelja.
Pod točkom 9. dnevnog reda Izbor radnih skupina izabrane su radne skupine: Komisija za 
komunikacijske taktike, Komisija za popis i otpis imovine zajednice (inventura) te Radni tim za 
festivale i razvoj sportskih aktivnosti. 
Članovi Komisije za komunikacijske taktike su Emil Ćurko, Marija Dejanović, Frane Skoblar (ZHR),  
Ankica Grbić Čvrljak (ZHR), Andrea Olić (ZHR)  i Robert Pijaca.
Članovi Komisije za popis i otpis imovine su Ivanka Magaš, Ante Pijaca i Ivica Stulić.
Članovi Radnog tima za festivale i razvoj sportskih aktivnosti su Emil Ćurko, Marija Dejanović, 
Ivanka Magaš (ZHR), Marin Pijaca i Sanja Sanjicki.
Pod točkom 10. dnevnog reda Razno donesena je odluka da se članovima Turističkog vijeća i 
članovima Nadzornog odbora isplaćuje naknada po dolasku na sjednicu u visini od 200,00 kn te 
pripadajući porez.

- 2. sjednica Turističkog vijeća održana je 24. travnja 2019. na kojoj je verificiran zapisnik 
zapisnik sa 1. sjednice novog saziva Turističkog vijeća TZG Nina, a usvojena su sljedeća izvješća:
Izvješće o radu direktorice i radu Turističkog ureda TZG Nina za 2018., Financijsko izvješće o 
prihodima i rashodima TZG Nina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018., Ostvarenje  
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financijskog  plana  TZG  Nina  za  razdoblje  od  1. siječnja do 31. prosinca 2018. Članovi 
Turističkog vijeća primili su na znanje Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora.
Pod točkom 6. u nastavku rada sjednice direktorica Marija Dejanović je izvijestila članove Turističkog 
vijeća da je Komisija za popis i otpis imovine u sastavu Ivanka Magaš, Ante Pijaca i Ivica Stulić 
obavila redoviti potpuni popis dugotrajne i kratkotrajne nefinancijske imovine, financijske imovine te 
potraživanja i obveza sa stanjem na dan 31. 12. 2018. Prebrojena je dugotrajna i i kratkotrajna 
nefinancijska imovina. Kod popisa financijske imovine popisan je novac na žiro računu sa stanjem na 
dan 31. 12. 2018. godine pa je utvrđeno da se kod Reiffeisen banke nalazi 445.565,75 kn na kunskom 
računu i 95,04 Eura na deviznom računu, a kod OTP banke se nalazi 30,17 kn. Popis novca u blagajni 
je izvršen, a saldo blagajne na dan  31.12. 2018. godine je iznosio 159,25 kn. Otpisana su 2 računala 
Reem Multi LGA  2 koji su nakon detektiranja kvara neisplativi za popravak te je predloženo njihovo 
isključenje iz uporabe zbog nemogućnosti daljeg korištenja. Računala su odvezena kao otpad tvrtki 
Reem electronic d.o.o. iz Zadra koja će dalje zbrinuti navedenu elektroničku opremu.  Također se 
otpisuje darovana oprema u humanitarne svrhe od strane Turisthotela d.d. Zadar – sitnog inventara 
koji se sastoji od 25 kaučeva koji se otpisuju zbog dotrajalosti i nemogućnosti dalje upotrebe te će isti 
biti propisno zbrinuti. Direktorica je dalje informirala nazočne da su za tisak prospekta image i 
privatni smještaj Rivijera Nin 2019. primljene tri ponude od kojih je ponuda Tiskare Kerschoffset bila 
najpovoljnija te je prihvaćena od strane Turističke zajednice grada Nina. Dizajn za prospekt povjeren 
je tvrtki Grafikart iz Zadra s kojom godinama surađujemo na navedenom projektu. Participacija 
vlasnika objekata za iznajmljivanje bila je u cijelosti tako da Turistička zajednica grada Nina u ovaj 
projekt nije investirala. Ukoliko bude velika potražnja ovog projekta naknadno se može u sezoni 
odraditi dotisak prospekta. Zbog potrebe sajmova na skladištu Rhea gdje su uskladišteni materijali 
svih destinacija Hrvatske, a također za potrebe predstavništa, raznih nastupa i ostalih upita od strane 
glavnog ureda HTZ-a,  ove godine je prema skladištu Rhea usmjereno 2.500 komada prospekta Nin 
rivijere. Prospekt je tiskan u nakladi od 10.000 primjeraka. Donesene su sljedeće odluke: da se prihvati 
ponuda Digitali Zadar za izradu aplikacije za pametne telefone i internetske stranice u iznosu od 
55.000,00 kn neto jer je cijenom najprihvatljivija; da se Vesni Stulić sufinancira tisak zbirke poezije i 
proze "Galije iz nesanice"  u izdanju nakladničke kuće Redak iz Splita u iznosu od 1.000,00 kn.
Direktorica je u nastavku pročitala mišljenje odvjetnika Ivana Skoblara vezano za predmet Markulin, a 
u kojem se sudski spor vodi od 2002. Raspravljalo se o predmetu Markulin nakon čega su članovi 
Turističkog vijeća zauzeli stav da se nastavi dalje sa tužbom u predmetu Markulin.

Predsjednik TZ Grada Nina:

Emil Ćurko


