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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 2017. godine odrađene su četiri (4) radne sjednice:
- 13. sjednica Turističkog vijeća održana je 28. 02. 2017. na kojoj je verificiran zapisnik sa 12.
sjednice Turističkog vijeća TZG Nina, a usvojena su sljedeća izvješća: Izvješće o radu direktorice i
radu Turističkog ureda TZG Nina za 2016. godinu, Financijsko izvješće o prihodima i rashodima TZG
Nina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, Ostvarenje financijskog plana TZG
Nina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine. Na sjednici je donesena odluka o
nagodbi temeljem zamolbe Ive Markulina na način da se otplati glavnica u iznosu od 104.485,79 kn
zajedno sa dijelom pripadajućih kamata u iznosu od 50.000,00 kn te sudskim troškovima i to da se
otplati u jednoj rati, a da se preostali dio dugovanja otpiše. Gosp. Markulin treba se izjasniti vezano za
predloženu nagodbu u roku osam dana, te ukoliko je suglasan napravit će se nagodba temeljem
odluke. Također je jednoglasno prihvaćen Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o radu i utvrđen
pročišćeni tekst Pravilnika o radu. Direktorica je dalje izvijestila nazočne članove Turističkog vijeća
da su Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Grada Nina, Turistička zajednica mjesta
Zaton i Turisthotel d. d. Zadar – Zaton Holiday Resort donijeli dokument pod nazivom Protokol o
usklađivanju prijave i odjave turista sukladno Pravilniku o načinu vođenja popisa turista te o obliku i
sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN 126/15), koji je izašao zbog potrebe oko
usklađivanja turističkog prometa u Zaton Holiday Resortu i prijenosu tih podataka na dvije turističke
zajednice koje sastavljaju turistički promet za svoj djelokrug rada, a što uključuje evideniranje
turističkog prometa po 50 % u svakoj od njih. Također je direktorica izvijestila nazočne o Zapisniku
koji je sastavljen kao dokument za formiranje obveza i potraživanja u računovodstvenim evidencijama
i služi kao knjigovodstvena isprava Turističke zajednice Grada Nina i Turističke zajednice mjesta
Zaton za usklađenje s Turisthotelom d. d. Zadar za Zaton Holiday Resort, a temeljeno na vođenju
turističkog prometa u jedinstvenom sustavu eVisitor u 2016. Prema stanju obveze i uplate bruto
boravišne pristojbe na 31. 12. 2016. i financijskim knjigama Turisthotela d. d. Zadar te rasporedu na
prijelazni račun za Turističku zajednicu Grada Nina proizlazilo je da je više uplaćeno 90.030,80 kn u
bruto iznosu. Temeljeno na ovom usklađenju Turistička zajednica Grada Nina je u svojim poslovnim
knjigama formirala obvezu prema Turističkoj zajednici mjesta Zaton od 56.467,31 kn temeljeno na
Protokolu (članak 2.2.) te prenijela sredstva na žiro račun Turističkoj zajednici mjesta Zaton. Navedeni

neto iznos proizlazi iz bruto razlike tj. više prenesenih sredstava boravišne pristojbe (1.871.127,70 kn
- 1.961.158,50 kn = 90.030,80 kn bruto). Direktorica je dalje informirala nazočne da je Povjerenstvo u
sastavu Nada Morović, Ante Pijaca i Rada Glavan, obavilo redoviti potpuni popis dugotrajne i
kratkotrajne nefinancijske imovine, financijske imovine, potraživanja i obveza sa stanjem na dan 31.
12. 2016. godine. Prebrojena je dugotrajna i kratkotrajna nefinancijska imovina. Kod popisa
financijske imovine popisan je novac na žiro računu sa stanjem na dan 31. 12. 2016. godine te je
utvrđeno da se kod Reiffeisen banke nalazi 184.799,04 kn, a kod OTP banke se nalazi 9.059,94 kn.
Popis novca u blagajni je izvršen, a saldo blagajne na dan 31.12. 2016. godine je iznosio 0 kn. Otpisan
je fotokopirni aparat Konica Minolta bizhub koji se nije mogao popraviti.
- 14. sjednica Turističkog vijeća održana je telefonski 29. 03. 2017. na kojoj je donesen Zaključak
kojim su članovi Turističkog Vijeća suglasni da Turistička zajednica Grada Nina može zaključiti
Ugovor o dopuštenom prekoračenju po transakcijskom računu na iznos do 100.000,00 kn sa
Raiffeisenbank Austria d.d., s redovnom kamatnom stopom od 3-mjesečni ZIBOR+5,80 postotnih
poena (kamatna marža je fiksna), s rokom korištenja do 29. 09. 2017. i rokom dospijeća do 30. 09.
2017. Direktorica je izvijestila članove Turističkog vijeća kako je navedeno potrebno zbog dospjelih
obveza i funkcioniranja turističkog ureda.
- 15. sjednica Turističkog vijeća održana je 03. 05. 2017. na kojoj su verificirani Zapisnici sa 13. i
14. sjednice Turističkog vijeća TZG Nina. Donesena je odluka o sufinanciranju Svjetskog minigolf
prvenstva koje će se održati u Zaton Holiday Resortu u razdoblju od 20. do 22. rujna 2017. te da se sa
Hrvatskim minigolf savezom sklopi Ugovor o sufinanciranju u iznosu od 35.000,00 kn i plaćanju u
sezoni. Pod trećom točkom Dnevnog reda Predmet Markulin doneseni su sljedeći Zaključci: da se
opozove punomoć i preuzmu predmeti od dosadašnje odvjetnice Dajane Bjedov, da se angažira novi
odvjetnik koji će zastupati Turističku zajednicu grada Nina, da se sastavi nova izvansudska nagodba sa
utvrđenim rokom uplate, da se određuje rok za uplatu 30 dana od potpisivanja izvansudske nagodbe,
da se novi prijedlog izvansudske nagodbe dostavi mailom članovima Turističkog vijeća, da se u
slučaju neplaćanja unutar ugovorenog roka izvansudska nagodba raskida i nakon toga se traži uplata
cijelokupnog iznosa. Pod točkom 4. Razno, u nastavku rada sjednice direktorica Marija Dejanović je
izvijestila članove Turističkog vijeća o sljedećim aktivnostima Turističkog ureda: da je TZG Nina
temeljem Javnog poziva Hrvatske turističke zajednice za kandidiranje programa / projekta za potpore
turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u travnju kandidirala dva projekta: 1.
Tri edukativne čekaonice na području Grba, Ninskih Stanova i Poljica Briga i 2. Smeđa signalizacijajedna welcome tabla i tri obavijesne ploče destinacije Nin na TZ nerazvijenom području: Poljica Brig i
Žerava. Direktorica je istaknula da su prošle godine uređene četiri čekaonice i to u Ninskim Stanovima
(1), u Žeravi (2) i Poljica Brigu (1) te da je ove godine potrebno urediti tri preostale čekaonice u
mjestima Ninski Stanovi (1), Grbe (1) i Poljica Brig (1). Također je informirala nazočne da je
planirano postavljanje jedne welcome table za Grad Nin u ruralnom području između Općine Poličnik
i Grada Nina u mjestu Poljica Brig, zatim jedna obavijesna ploča za atrakciju farmu magaraca na
ulazu u Grad Nin u nerazvijenom mjestu Žerava, te dvije iste takve obavijesne ploče u nerazvijenom
mjestu Poljica Brig, jedna iz smjera Zadra i druga iz smjera Paga. Dalje je direktorica izvijestila da je
za Šokolijadu ove godine povećan iznos odobrenih sredstava potpore na 15.000,00 kn od strane TZ
Zadarske županije. Informirala je nazočne o dolasku 40 mladih volontera u Nin u organizaciji
Hrvatske Matice iseljenika koja tradicionalno organizira volonterski Task Force program, u kojem
mladi iz domovine i iseljeništva rade na očuvanju okoliša, održivom razvoju zapuštenih dijelova
Hrvatske prirodne baštine, spomenika, kulturnih i povijesnih znamenitosti, što je dovelo do
transformacija projekta u ECO HERITAGE TASK FORCE.
- 16. sjednica Turističkog vijeća održana je 30. 12. 2017. na kojoj je verificiran Zapisnik sa 15.
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 2017. godine, Financijsko izvješće o
prihodima i rashodima TZG Nina za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2017. godine, Ostvarenje
financijskog plana TZG Nina za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2017. godine, Prijedlog programa
rada s financijskim planom za 2018. godinu i odluka o izvršenju Financijskog plana za 2018.,
Rebalans programa rada i financijskog plana za 2017.
Dalje su donesene sljedeće odluke: da se Turisthotelu d.d. Zadar u skladu s planom TZG Nina za
2017. godinu doznače sredstva za pokriće troškova animacije u Zaton Holiday Resort u visini od
100.000, 00 kn; da se Kiteboarding udruzi "Adrenalin" Zadar sufinancira u iznosu od 10.000,00 kn
nabavka uređaja za mjerenje brzine i organizacija prezentacijske regate mjerenja brzine u Ninskoj
laguni; da se prihvati prijedlog Mjesnog odbora Nin za uvrštenje u proračun TZG Nina za 2018.
Projekta uređenja vidikovca "Rivine" pod stavkom Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada i da se
osiguraju financijska sredstva za izradu idejnog rješenja uređenja prostora na kojem bi se izgradio

pristupni put i vidikovac s pratećim sadržajima te da se za izradu idejnog rješenja zatraže ponude, da
se Udruzi "Šokolari" Nin odobre financijska sredstva za aktivnosti udruge zbog pokretanja zaštite
imena "Šokol" u iznosu od 10.000,00 kn .
Direktorica je dalje izvijestila nazočne o ostalim aktivnostima koje je Turistička zajednica obavila
tokom navedenog razdoblja. Informirala je nazočne da je raskinut Ugovor o zakupu poslovnog
prostora za bankomat sa Splitskom bankom d.d. i dana 1. listopada 2017. potpisan novi Ugovor o
zakupu poslovnog prostora za bankomat sa Erste&Steiermarkische bank d.d.. Također, direktorica je
izvijestila nazočne o novim odrađenim radnjama vezano za predmet Ive Markulina, nakon čega je
iznijela nazočnima privremene neusklađene podatke o ostvarenom turističkom prometu u 2017.
godini.
Predsjednik TZ Grada Nina:
Emil Ćurko

