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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
152/08) 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 2016. godine odrađeno je 6 radnih sjednica:
- 7. sjednica Turističkog vijeća održana je 02. 03. 2016. na kojoj je verificiran zapisnik sa 6.
sjednice Turističkog vijeća TZG Nina, a usvojena su sljedeća izvješća: Izvješće o radu direktorice i
radu Turističkog ureda TZG Nina za 2015. godinu, Financijsko izvješće o prihodima i rashodima TZG
Nina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, Ostvarenje financijskog plana TZG
Nina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine. Raspravljano je o ponudi tvrke Nin
Turizam d.o.o., jedinoj pristigloj temeljem raspisanog natječaja za najam poslovnog prostora za
Turističku agenciju koja iznosi 55,00 kn po m2 te je zaključeno da se o tome na sljedećoj sjednici
donese odluka. Povjerenstvo u sastavu Nada Morović, Ante Pijaca i Rada Glavan, obavilo je redoviti
potpuni popis dugotrajne i kratkotrajne nefinancijske imovine, financijske imovine, potraživanja i
obveza sa stanjem na dan 31. 12. 2015. godine. Prebrojena je dugotrajna i i kratkotrajna nefinancijska
imovina. Kod popisa financijske imovine popisan je novac na žiro računu sa stanjem na dan 31. 12.
2015. godine pa je utvrđeno da se kod Reiffeisen banke nalazi 54.734,06 kn, a kod OTP banke se
nalazi 1.059,66 kn. Popis novca u blagajni je izvršen, a saldo blagajne na dan 31.12. 2015. godine je
iznosio 0 kn. Potraživanja koja treba Turistička zajednica naplatiti iznose oko 10.000,00 kn od tvrtke
Komunalac d.o.o. Nin, a odnose se na utrošak vode za zalijevanje okoliša i dr. Direktorica je dalje
upoznala nazočne sa ponudom poduzeća Eurowings magazine za oglašavanje u Germanwings inflight
magazine za izdanje Ožujak/Travanj na 1/2 stranice reklame - £1500 (last minute ponuda po cijena
cca15,000 kn) s dogovorenim uvjetom plaćanja do 15. lipnja 2016. Magazin je distribuiran na svim
letovima Eurowingsa u Europi, Karibima, JI Aziji, Bliskom Istoku, i dalje. Naklada je 100.000. Broj
putnika: ca. 3.7 – 3.9 milijuna (u dva mjeseca). Izdanje za Ožujak/Travanj prezentirati će se na sajmu
ITB u Berlinu. Beneficije oglašavanja u Germanwings/Eurowings magazinu: Sa jednom reklamom u
jednom izdanju magazina doseže se broj od 3.7 milijuna putnika koji lete prema raznim destinacijama
po cijeloj Europi i dalje. Idealna prilika je za promidžbu ne samo na lokalnom i regionalnom nivou,
već na raznim Europskim tržištima. Mogućnost je da se u isto vrijeme obraćamo postojećim i novim
klijentima te prilika da komuniciramo sa putnicima na turističkom tržištu, kada su više otvoreni za
sugestije i nove ideje. Ponuda je vrijedila samo za klijente koji rezerviraju mjesto u magazinu za 2016.
i to je bila Last minute cijena iz koje je turistička zajednica smatrala da je to jako korisno za

promidžbu destinacije. U dogovoru s agencijom Nin turizam d.o.o. napravljen je zajednički oglas koji
je proslijeđen za izradu magazina Eurowings, a zajedničko je financiranje oglasa. Također, direktorica
je izvijestila članove Turističkog vijeća kako je na prijedlog Hrvatske turističke zajednice i Sveučilišta
iz Zadra sklopljen ugovor između Hankuk Sveučilišta za Inostrane Studije iz Seula i Turističke
zajednica Grada Nina vezano uz osposobljavanje Korejske studentice - vježbenika u menadžmentu.
Sveučilište Zadar će osigurati kreditne bodove za sudionike u programu kako bi podsticalo vježbenički
program i podsticalo osposobljavanje vježbenika u menadžmentu. Turistička zajednica Grada Nina će
alocirati ili osigurati menadžment vježbeniku u njegovom području rada, studija i akademskih
preferencija kako bi se stekle mogućnosti stjecanja različitih iskustava u trajanju od 16 tjedana (640
sati) u vremenskom razdoblju od rujna do prosinca 2016. Turistička zajednica Grada Nina će nakon
završetka vježbeničkog staža izdati Potvrdu o završenom vježbeničkom programu, uključujući podatke
o polaženju programa i potvrditi njezino završavanje programa. Financijsko ulaganje od strane
Turističke zajednice Grada Nina se ne očekuje. Članovi Turističkog vijeća kratko su raspravljali o
manifestacijama u 2015. Direktorica je naglasila da se dogovara oko toga da bi dio manifestacija
odrađivala tvrtka Nin turizam d. o.o. Nin poput turističkih fešti i sl. Gđa. Lucija Županović upitala je
koliki bi to bio iznos, na što je direktorica odgovorila da ima prostora za maksimalno 20.000,00 kn.
Također je istaknula da je u proračunu grada Nina predviđeno 50.000,00 kn za manifestacije Gosp.
Božidara Jankovića zanimalo je da li se uspjelo aktivirati ugostitelje da sudjeluju. Direktorica je
istaknula da su ugostitelji bili uključeni sa svojim donacijama za Romantičnu noć i za Dalmati(nin)sku
noć, a za Šokolijadu TZ ima redovitu potporu ugostitelja iako su to mali iznosi. Za ovu godinu je
planirano zatražiti generalna pokroviteljstva za najjače manifestacije kako bi se kvalitetom izdigle
iznad postojećih aktivnosti. Direktorica je dalje informirala je nazočne o novom sustavu eVisitor i
dodatnim aktivnostima ureda oko unosa podataka. Izvijestila je članove Turističkog vijeća o
nedostatcima vezanim uz jedinstveni sustav za prijavu i odjavu turista eVisitor te u nastavku navela
procjenu gubitka novčanih sredstava i pad turističkog prometa na primjeru Nina. Istaknula je kako je
to dobro zamišljeno osim jednog dijela koji se odnosi na nekomercijalni turistički promet – stanovnike
grada koji ne plaćaju boravišnu pristojbu za osobe koje prijave. To su dijelom i vikendaši koji prijave
boravište u Ninu. Taj promet se uopće ne prati i ne plaća se boravišna pristojba, sustav to trenutno ne
dozvoljava jer je usklađen sa trenutno važećim zakonom. Sa terena se pišu dopisi prema Ministarstva
turizma, a naš turistički ured također je proslijedio dopis i ukazao na nelogičnosti. Sada se reflektira
procjenjeni odljev sredstava tako od 41.535,57 kn po toj osnovi, a slično je i s vikendašima.
Direktorica je naglasila kako su u kućama i stanovima za odmor, tzv. vikendicama, uz vlasnike i
članove njihove uže obitelji (koji su plaćali paušal boravišne pristojbe) evidentirani i njihovi prijatelji
tj. turisti za koje su plaćali boravišnu pristojbu u punom iznosu po noćenju, međutim sustav eVisitor
ne daje mogućnost naplate boravišne pristojbe za njih. Procjenjeni pad naplate boravišne pristojbe po
toj osnovi bi iznosio bruto cca 86.912,57 kn, stoga je nužno u 2016. uvesti dodatnu uštedu tamo gdje
je moguće.
- 8. sjednica Turističkog vijeća održana je 24. 03. 2016. na kojoj je verificiran Zapisnik sa 7.
sjednice Turističkog vijeća TZG Nina, Na sjednici je donesena odluka o prihvaćanju ponude tvrke Nin
Turizam d.o.o. Nin u iznosu od 55,00 kn po m2 temeljem raspisanog natječaja za najam poslovnog
prostora smještenog u prizemlju zgrade Turističke zajednice Grada Nina ukupne površine 27,00 m² te
da se s istom potpiše ugovor o zakupu poslovnog prostora za potrebe turističke agencije na razdoblje
od deset godina počevši od 1. travnja 2016. godine pa do 31. ožujka 2026. godine. Zakupnik će snositi
sve tekuće troškove (komunalna naknada, voda, naknada za uređenje voda, odvoz smeća i dr.) te
potrebne poreze i sve ostale namete koji terete poslovni prostor. Donesene su odluke: o sufinanciranju
istraživanja - terenskog pregleda otočića Zečeva i Grudine 2016. dr. sc. Martine Dubolnić Glavan u
iznosu od 1.000,00 kn po ugovoru o djelu; da se ne odobri sponzorstvo za održavanje ljetne škole
engleskog jezika u iznosu od 9.030,00 kn; o sufinanciranju Državne smotre mažoretkinja, a prema
zamolbi Ninskih mažoretkinja u iznosu od 2.000,00 kn. Direktorica gđa. Marija Dejanović dalje je
pojasnila članovima Turističkog vijeća detalje vezano za predmet Ivo Markulin Naglasila je kako je
dana 16. 10. 2001. Alpe Jadran Banka d.d. u likvidaciji, ugovorom o ustupu potraživanja (cesiji)
ustupila Turističkoj zajednici Grada Nina potraživanje Ive Markulina u iznosu od 104.485,79 kn po
ugovoru o kreditu. Dana 31. 05. 2002. Rješenjem Općinskog suda u Zadru uknjiženo je založno pravo
u zemljišnoj knjizi E-136 C/III vlasništva Markulin Ive u korist TZG Nina. Dana 27. 08. 2002.
Općinskom sudu u Zadru predan je Prijedlog za ovrhu na nekretnini radi naplate novčane tražbine. U
međuvremenu se vodi postupak Ive Markulina protiv tuženika TZG Nina radi proglašenja
nedopuštenosti ovrhe. Tijekom godina predmet vodi odvjetnica Dajana Bjedov u ime TZG Nina i
obračunavaju se troškovi vođenja postupka. Od odvjetnice Dajane Bjedov zatraženo je 1. 03. 2015. da
dostavi kronologiju i status predmeta no stigao je račun od 18.750,00 kn za troškove ovog postupka

kroz 2013. i 2014. godinu. Dana 10. 02. 2016. zaprimljen je prijedlog nagodbe od strane gosp. Ive
Markulina gdje predlaže da troškove vođenja našeg postupka u iznosu 15.625,00 kn plati odmah, a da
temeljem dugovanja njegove tvrtke (sukladno cesiji) koja je stečajem likvidirana, uplati 10.000 EUR u
jednoj ili dvije rate u roku šest mjeseci i da se na takav način riješi spor. Prijedlog je direktorice da se
zatraži plaćanje osnovnog duga od 104.000,00 kn i troškova postupka, a da se otpiše kamata jer će
spor trajati unedogled. Naglasila je da ove godine možemo očekivati gubitak s osnova prihoda od
boravišne pristojbe cca 80.000,00 kn vezano uz sustav eVisitor zbog toga što se mnogi iznajmljivači
teže snalaze sa informatikom, vikendaši također ne prijavljuju sve svoje članove obitelji i prijatelje, a
stanovnici općine i grada imaju mogućnost prijave prijatelja za koje nije potrebno plaćati boravišnu
pristojbu. Tu se kriju oni koji rade na crno, a i oni koji su prije imali mogućnost platiti boravišnu
pristojbu, međutim sada im Zakon to ne dopušta. Nakon poduže rasprave vezano za prijedlog gosp.
Markulina bilo je podijeljenih mišljenja. Jedni su mišljenja da treba odmah platiti osnovni dug i sudske
troškove postupka, drugi su mišljenja da se osnovni dug sa sudskim troškovima plati u roku od tri
mjeseca, treći su mišljenja da odvjetnica treba sugerirati, a predsjednik je predložio da mora vidjeti s
pravnikom. Jednoglasno je odlučeno da se točka Dnevnog reda Zahtjev za nagodbom - Ivo Markulin
odgodi za sljedeću sjednicu Turističkog vijeća. Direktorica je također izvijestila nazočne o zamolbi za
financijsku podršku aktivnosti u 2016. Kluba jedrenja na dasci Fortunal i Kiteboarding udruge
Adrenalin iz Zadra. Za uzvrat bi ustupili na korištenje fotografije i snimke surfera. Planiraju odraditi
Državno prvenstvo u 2017. godini i na taj način promovirati Nin. Planiraju također izaditi nekoliko
video uradaka koje bi objavljivali na Youtube kanalu te profilima Nina i Turističke zajednice Grada
Nina. Turističko vijeće podržalo je prijedlog, predlaže da se obavi razgovor s predstavnicima Kluba
jedrenja na dasci Fortunal i Kiteboarding udruge Adrenalin iz Zadra te dogovori daljnja aktivnost.
U nastavku je raspravljano o zamolbi Dječjeg vrtića Morska vila Nin za sufinanciranje uređenja
dječjeg igrališta u vrtiću u kojoj je istaknuto da igralište koriste i djeca turista i posjetitelja
cjelogodišnje to je točno. Direktorica je kazala kako je voditeljici vrtića naglasila da je potrebno
najprije sa Gradom Ninom vidjeti planove za vrtić, a s obzirom da turisti koriste taj prostor, Turistička
zajednica uvijek može pripomoći. Predsjednik je istaknuo da je zamolbu trebalo uputiti Gradu Ninu.
Zaključeno je da se zamolba Dječjeg vrtića Morska vila Nin za sufinanciranje uređenja dječjeg
igrališta u vrtiću proslijedi službama Grada Nina.
- 9. sjednica Turističkog vijeća održana je telefonski 14. 07. 2016. na kojoj je donesena Odluka o
sufinanciranju troškova oglašavanja u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora odnosno
udruženog oglašavanja s Turisthotelom d. d. Zadar za Zaton Holiday Resort u visini od 100.000,00 kn.
Direktorica je upoznala nazočne sa informacijom dobivenom od gosp. Ive Bobića, direktora naselja
Zaton, da je došlo do izmjene vezano za udruženo oglašavanje u odnosu na prošlu godinu na način da
je potrebno sa danom 15. 07. izvršiti plaćanje kako bi Hrvatska turistička zajednica prihvatila i izvršila
svoju obvezu sukladno ugovoru o sufinanciranju troškova oglašavanja u promotivnim kampanjama
javnog i privatnog sektora odnosno udruženog oglašavanja s Turisthotelom d. d. Zadar. Iz tog razloga
bilo je potrebno sada donijeti odluku koja se inače prema praksi donosila krajem godine.
- 10. sjednica Turističkog vijeća održana je 23. 08. 2016. na kojoj je verificiran Zapisnik sa 8. i 9.
sjednice Turističkog vijeća TZG Nina. Usvojeno je Financijsko izvješće o prihodima i rashodima TZG
Nina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine te je donesena Odluka o sufinanciranju
turističkih manifestacija prema specifikaciji i potpisivanju Ugovora o sponzorstvu u organizaciji Nin
turizma d. o. o. Nin u okviru ljetnih događanja 2016. godine u Ninu u iznosu od 151.900,00 kn unutar
kojeg su uključeni svi porezi i ostala davanja. Članovi Turističkog vijeća su se složili i zaključili da je
obveza da se Turistička zajednica Grada Nina koja osigurava financijska sredstva istakne na plakatima
i oglasima kao sponzor događanja u organizaciji Nin turizma d.o.o. Nin, kao i Grad Nin. Donesene su
sljedeće odluke: o razvrstavanju turističkog mjesta Ninski Stanovi u razred C turističkog mjesta te da
se to dostavi Ministarstvu turizma, da se u edukativne autobusne čekaonice u mjestima Ninski Stanovi
i Žerava investira dodatnih cca 16.000,00 kn; da se za welcome table u mjestima Žerava, Grbe i Ninski
Stanovi i Poljica Brig investira iznos od cca 23.000,00 kn, a u narednoj godini da se realizira welcome
tablu na monostupu na ulazu u Grad Nin u mjestu Žerava u visini od 26.800,00 kn prema ponudi
tvrtke Beato Signal d.o.o.; da se KUD-u "Branimir" Nin odobri iznos u visini od 25.000,00 kn za
gostovanje u Beču, Austrija te je zaključeno je da se rasprava o zamolbi za nagodbom Ive Markulina
odgodi za sljedeću sjednicu Turističkog vijeća. Zamolba za donaciju za pripremu boksačice Antonije
Pavić koja će sudjelovati na Svjetskom prvenstvu za žene u amaterskom boksu u Astani, Kazahstan
nije prihvaćena. Direktorica je izvijestila nazočne članove TV o Peticiji grupe građana „Kod Ciglane“
Nin koja nam je dostavljena na uvid, a odnosi se na problem neobrađenog zemljišta između ulice Put
Brista i odvojka Ciglarske ulice koje bi trebalo pokositi i odstraniti visoku travu, a zemljište kako se
navodi u peticiji, nije obrađivano 9 godina, vlasnik je Jakov Pijaca iz Nina. Otvorena je rasprava

nakon čega je zaključeno da navedeno nije u nadležnosti Turističke zajednice Grada Nina. Direktorica
gđa. Marija Dejanović, izvijestila je nazočne o aktivnostima Kluba jedrenja na dasci Fortunal i
Kiteboarding udruge Adrenalin iz Zadra, što je već bilo raspravljano na Turističkom vijeću kada je
predloženo da se obavi razgovor s predstavnicima Kluba jedrenja na dasci Fortunal i Kiteboarding
udruge Adrenalin iz Zadra te dogovori daljnja aktivnost, ali taj razgovor još nije odrađen. Planiraju
odraditi Svjetsko prvenstvo u 2017. godini i na taj način promovirati Nin. Direktorica je mišljenja da
bi to trebalo biti iza blagdana Velike Gospe te predlaže da na sastanku s njihovim predstavnicima budu
predsjednik Emil Ćurko, te članovi Turističkog vijeća iz Nina Nada Morović, Marin Pijaca, Ivica
Pijaca, Ante Pijaca i ona kao direktorica. Zaključak je da Turističko vijeće podržava prijedlog te
predlaže da se obavi razgovor s predstavnicima Kluba jedrenja na dasci Fortunal i Kiteboarding
udruge Adrenalin iz Zadra i dogovori daljnja aktivnost. Direktorica je izvijestila nazočne da je na
turističkom području Grada Nina (mjesta Nin, Zaton, Ninski Stanovi, Grbe i Zaton Holiday Resort) u
razdoblju od 1 siječnja do 31. srpnja 2016. ukupno ostvareno 580.090 noćenja, što je 8% više noćenja
u odnosu na isto razdoblje 2015. kada je ostvareno 536.392 noćenja. Domaći turisti ostvarili su
75.985 noćenja, dok su strani turisti ostvarili 504.105 noćenja. Navedena noćenja realizirana su
boravkom 72.918 turista, što je 5% više u odnosu na isto razdoblje 2015. kada je na području Grada
Nina boravilo 69.555 turista. Domaćih turista bilo je 7.890, dok je stranih turista bilo 65.028. Po broju
noćenja najviše su ostvarili gosti iz Njemačke, Hrvatske, Austrije, Poljske, Nizozemske, Danske,
Češke, Slovačke, Mađarske i Slovenije. Ivo Bobić, direktor naselja Zaton Holiday Resort je rekao da
se u 2017. ovdje održava 3. i 4. lipnja Grand prix u minigolfu, zatim turnir u golfu po nazivom World
adventure golf masters 11. i 12. rujna te Svjetsko prvenstvo u minigolfu pod nazivom World
hampionships general class od 20. do 23. rujna. Članovi Turističkog vijeća izrazili su svoje
zadovoljstvo vezano za tu informaciju. Dalje se raspravljalo o situaciji na plažama. Gđu. Nadu
Morović zanimalo je zašto Nin turizam nije kupio 50 stolica i isto toliko suncobrana nego se na plaži
Ždrijac provodi "teror" od koncesionara. Predsjednik je kazao da se radovi na području Ždrijaca
nastavljaju na jesen i sredit će se za iduću godinu. Direktorica smatra da kvaliteta mora rasti te se
osvrnula na pad kvalitete usluživanja u kafiću na plaži kod Punte. Ružno je bilo usred ljeta vidjeti
nedovoljno čiste stolove sa otiscima prstiju i ustajalim tragovima od čaša, netko to mora kontrolirati,
smatra direktorica. Predsjednik je kazao da su to većinom mladi konobari koji su došli zaraditi za
džeparac te da će dogodine biti bolji jer će se naučiti poslu. Vezano za događanja izvan turističke
sezone Marin Pijaca mišljenja je da bi mogli imati prvenstvo u trapu - gađanju glinenih golubova, a u
Ninu postoji lovačko društvo s kojim bi se to dalo odraditi.
- 11. sjednica Turističkog vijeća održana je 31. 10. 2016. na kojoj je verificiran Zapisnik sa 10.
sjednice Turističkog vijeća TZG Nina, a usvojena su sljedeća izvješća: Izvješće o radu Turističkog
ureda TZG Nina za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine, Financijsko izvješće o
prihodima i rashodima TZG Nina za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine, Ostvarenje
financijskog plana TZG Nina za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine, Prijedlog programa
rada s financijskim planom za 2017. godinu i odluka o izvršenju Financijskog plana za 2017. Na
sjednici je zaključeno da se iznos sufinanciranja marketinških aktivnosti Ryanaira koji je plaćen u
prethodnoj godini uveća za rast prometa te je donesena Odluka da se uplati iznos od 64.481,00 kn.
Dalje su donesene sljedeće odluke: da se Turisthotelu d.d. Zadar u skladu s planom TZG Nina za
2016. godinu doznače sredstva za pokriće troškova animacije u Zaton Holiday Resort u visini od
100.000, 00 kn; da se Ronilačkom klubu „Policajac – ronilac“ Rijeka sufinancira kupnja uređaja za
pronalazak i sanaciju odbačenih narkomanskih igala na području Zadarske županije sa otocima u
iznosu od 1.000,00 kn; da se izravno nabavi meteo stanica. Direktorica je dalje izvijestila nazočne o
ostalim aktivnostima koje je Turistička zajednica obavila tokom navedenog razdoblja. Istaknula je da
su troškovi oglašavanja u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora odnosno udruženog
oglašavanja za 2016. s Turisthotelom d.d. Zadar iznosili 100.000,00 kn bruto., te informirala članove
kako se radi na pripremi image prospekta sa privatni smještajem Rivijera Nin, tiska zidnog i stolnog
kalendara i prikupljaju se ponude za grafičku pripremu i tisak. Direktorica je informirala nazočne
vezano za prijedlog za nagodbu Ive Markulina vezano za Tužbu zbog cesije Alpe-Jadran Banke o
kojem je već raspravljano na sjednici Turističog vijeća gdje predlaže da troškove vođenja našeg
postupka u iznosu 15.625,00 kn plati odmah (što je i učinio), a da temeljem dugovanja njegove tvrtke
(sukladno cesiji) koja je stečajem likvidirana, uplati 10.000 EUR u jednoj ili dvije rate u roku šest
mjeseci i da se na takav način riješi spor. Prijedlog direktorice je bio da se zatraži plaćanje osnovnog
duga od 104.000,00 kn i troškova postupka, a da se otpiše kamata jer će spor trajati unedogled.
Zaključeno je da se direktorica zadužuje još jednom istražiti vezano za predloženu nagodbu, te o tome
raspraviti na sljedećoj sjednici Turističkog vijeća. Također, direktorica je informirala nazočne vezano
za regatu kitesurfera. Kako je bilo govora regata se može održati vikendom, a proteklih vikenda nije

(gađala bura) nije bilo bure, stoga se čeka i to se planira odraditi tijekom studenog čim se poklope
pogodni udari vjetra vikendom.
- 12. sjednica Turističkog vijeća održana je 20. 12. 2016. na kojoj je verificiran Zapisnik sa 11.
sjednice Turističkog vijeća TZG Nina, članovi su upoznati sa Izvješćem Nadzornog odbora za
razdoblje 01. 01. do 30. 09. 2016. koje se članovima Turističkog vijeća daje na znanje, usvojen je
Rebalans programa rada i financijskog plana za 2016. Donesene su sljedeće odluke: da Turistička
zajednica Grada Nina sudjeluje u financiranju troškova oglašavanja u promotivnoj kampanji Ryanaira
za 2017. i 2018. u visini 64.000,00 kn te da se potpiše ugovor o sufinanciranju marketinških aktivnosti
u istom iznosu; da se Ivanu Mediću sufinancira nabavka opreme za prvenstvo Hrvatske u boćanju u
iznosu do 1.000,00 kn; da se Mariji Dejanović i Sanji Stulić isplati jubilarna nagrada za 20. godina
rada u Turističkoj zajednici Grada Nina u visini prosječne plaće u Republici Hrvatskoj; da se realizira
4 smeđe table odnosno za svaki mali kamp u Ninu po 1 u vidu smeđe signalizacije, uz uvjet da se
provjeri u Gradu Ninu da su podmirene sve obveze prema Turističkoj zajednici Grada Nina i Gradu
Ninu. Direktorica Marija Dejanović informirala je članove Turističkog vijeća vezano za tisak zidnog i
stolnog kalendara te prikupljenim ponudama za grafičku pripremu i tisak. Za tisak stolnih kalendara su
pribavljene tri ponude, a najpovoljnija je prihvaćena ponuda tiskanja tvrtke Grafikart Zadar za 2.000
komada po cijeni od 2,50 kn + PDV s kovertama i uključenom dostavom. U okviru tiska koverti
ispušten je jedan logotip od strane tiskare i u dogovoru s tiskarom ostvareno je smanjenje troška u
visini 500,00 kn što ukupno iznosi 5.625,00 kn s uključenim PDV-om. ZIDNI KALENDAR - Za tisak
zidnog kalendara su pribavljene tri ponude. Najpovoljnija prihvaćena ponuda bila je ponuda tvrtke
Grafikart Zadar za 500 komada, s uključenom pripremom i isporukom u Nin po cijeni od 13,80 kn +
PDV. Direktorica je dalje izvijestila nazočne o dobivenom pojašnjenju Ministarstva turizma vezano za
razvrstavanje naselja Ninski Stanovi u turistički razred, a kao odgovor na naš Zahtjev za razvrstavanje
naselja Ninski Stanovi u turistički razred C. U pojašnjenju je navedeno kako je prema važećem
Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
(Narodne Novine, broj 122/0, 9/10, 61/10, 82/10, 36/11, 89/11,146/11,141/12,144/12,38/13, 126/15, i
2/16) naselje Ninski stanovi razvrtano u razred D. Skrenuli su pozornost da je Pravilnikom o
kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (Narodne Novine, broj 92/09 i 4/15) člankom
13. stavkom 3. propisano da turistička zajednica općine, grada, odnosno turistička zajednica mjesta i
županije može predložiti Ministarstvu turizma da se naselje koje je razvrstano u razred A, B, C ili D
razvrsta u slijedeći viši ili niži razred ako su u naselju nastale promjene u obujmu i kvaliteti turističke
ponude. Jednoglasno je zaključeno da Ninski Stanovi ostanu u toj zoni. Direktorica je informirala
nazočne vezano za Predstavku Anke Topić iz Sesveta glede komunalne infrastrukture koju je
Ministarstvo turizma dostavilo na nadležno postupanje (u prilogu ovog zapisnika) i pozvalo da se
podnositeljici predstavke dostavi odgovor i o tome obavijesti Ministarstvo turizma. Nakon rasprave je
zaključeno da se komunalna infrastruktura na tom području može rješavati sukladno financijskim
mogućnostima Grada Nina. Članovi turističkog vijeća su zaključili da je ovaj dopis svojevrsni pritisak
preko Ministarstva turizma na uređenje prostora što Grad Nin zna da mora, želi i planira urediti.
Nadalje vijećnici su zaključili da se vrlo grubo u e-mailu govori o gradnonačelniku Grada Nina bez
argumenata. Također su članovi upoznati da se direktorica turističke zajednice zalaže i upravo dobrom
komunikacijom sa direktorom komunalnog poduzeća u toj su se zoni postavile kante za smeće, te opet
nedostatno jer je obalni dio izuzetno dugačak. Zona Bilotinjak ima 18 registriranih iznajmljivača
smještaja s kapacitetom 117 stalnih ležaja + 61 pomoćni ležaj (većina je registrirala smještaj u
razdoblju od 2013. do 2016.). Ukupna obveza boravišne pristojbe iznosi bruto 35.100,00 kn, od kojeg
proizlazi neto što je prihod TZG Nina od 22.014,72 kn, a dio prihoda u visini 6.604,42 kn (30%)
prenosi se Gradu Ninu za infrastrukturu.Ponovno je direktorica informirala nazočne članove
Turističkog vijeća o zahtjevu za nagodbom Ive Markulina. Nakon kratke rasprave, Božidar Janković
predložio je da se službenim dopisom zatraži od odvjetnice stanje predmeta i njeno mišljenje o
predloženoj nagodbi. Nazočni članovi su se složili te je zaključeno da se službenim dopisom zatraži od
odvjetnice stanje predmeta i njeno mišljenje o predloženoj nagodbi.
Predsjednik TZ Grada Nina:
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