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Turistička zajednica 

Opdine Novigrad 

Trg kralja Tomislava 1 

23 312 Novigrad 

Tel.Fax: 023/ 375 051 

e-mail: tzo-novigrad@zd.t-com.hr 

 www.novigrad-dalmacija.hr 

U Novigradu, 15. travnja 2015. 

Ur.br.: 33/2015 

 

IZVJEŠDE O RADU TURISTIČKOG VIJEDA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPDINE NOVIGRAD ZA 2014. 
GODINU 

 
Statutom Turističke zajednice opdine Novigrad, članak 26. Stavak 3. određeno je da Turističko vijede 
najmanje jednom godišnje podnese Skupštini izvješde o svom radu. 

 

 
 U 2014. godini održane su 4. sjednice Turističkog vijeda, Turističke zajednice opdine Novigrad.  

 

Rad Turističkog vijeća 

 Turističko vijede Turističke zajednice opdine Novigrad, 25. ožujka 2014., održalo je svoju 16. 

Sjednicu Turističkog vijeda, te donijelo slijedede odluke i zaključke: 

 Odluku o usvajanju zapisnika sa 15. Sjednice Turističkog vijeda opdine Novigrad. 

 Odluku o usvajanju Izvješda Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja do 31. 

prosinca 2013. godine. 

 Odluku o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješda za 2013. godinu. 

 Odluku o prihvadanju Izvješda o izvršenju Programa rada za 2013. godinu. 

 Odluku o prihvadanju Izvješda o radu direktora i Turističkog ureda. 

 Odluka da se u mjesecu travnju sazove radni sastanak na kojem de se pozvati sve 

pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge ili obavljaju 

drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom, radi rasprave i sastavljanja 

kulturnog ljeta 2014. godine. 
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 Turističko vijede Turističke zajednice opdine Novigrad, 20. svibnja 2014., održalo je svoju 17. 

Sjednicu Turističkog vijeda, te donijelo slijedede odluke i zaključke: 

 Odluku o usvajanju zapisnika sa 16.-e Sjednice Turističkog vijeda opdine Novigrad. 

 Odluku o potrebi cjelodnevnog rada Turističkog ureda u ljetnoj sezoni.  

 Odluku o prijemu još jednog radnika u ljetnoj sezoni radi cjelodnevne otvorenosti 

Ureda, a odluku o izboru s punim povjerenjem Vijede prepušta direktoru Turističkog 

ureda s naznakom rebalansa proračuna u 9.mj. 

 Zaključak da se Kulturno ljeto 2014. sastoji od kulturno-športskih manifestacija i 

zabavnih sadržaja i predlaže da načelnik opdine, direktorica TZ-a, ravnateljica 

knjižnice i čitaonice Novigrad gđica. Ivčid i Jadran Anzulovid naprave završni program i  

izrade promidžbene materijale. 

 Prijedlog koji de se uputiti prema opdini Novigrad, da se napladuje turistička taksa u 

iznosu od 100,00 kn koja uključuje vez i obilazak muzeja za brodare koji pristaju 

tijekom ljetne sezone u novigradsku luku. 

 Prijedlog da se na zajednički sastanak tijekom mjeseca lipnja pozovu osobe s 

registriranim OPG-om i osobe koje se bave turističkim obrtima radi razrade ideje o 

prezentaciji njihovih proizvoda. 

 -Turističko vijede Turističke zajednice opdine Novigrad, 22. rujna 2014., održalo je svoju 18. 

Sjednicu Turističkog vijeda, te donijelo slijedede odluke i zaključke: 

 Odluku o usvajanju zapisnika sa 17.-e Sjednice Turističkog vijeda opdine Novigrad. 

 Odluku o usvajanju Financijskog izvješda prihodi i rashodi Turističke zajednice opdine 

Novigrad za razdoblje 01. siječnja-30. lipnja 2014. godine. 

 Odluku o usvajanju Izvješda o izvršenju Programa rada za razdoblje 01. siječnja-30. 

lipnja 2014. 

 Prijedlog izmjena članka 19. Statuta Turističke zajednice opdine Novigrad. 

 Odluku o raspisivanju izbora za članove nove Skupštine i donošenje odluke o broju 

predstavnika za pojedinu skupinu. 

 Turističko vijede Turističke zajednice opdine Novigrad, 30. listopada 2014., održalo je svoju 

19. Sjednicu Turističkog vijeda, te donijelo slijedede odluke i zaključke: 

 Odluku o usvajanju zapisnika sa 18.-e Sjednice Turističkog vijeda opdine Novigrad. 

 Odluku o usvajanju Financijskog izvješda prihoda i rashoda za razdoblje 01. siječnja - 

30. lipnja 2014. godine i prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana za 2014. 

godinu. 
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 Odluku o usvajanju Izvješda Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru za razdoblje 01. 

siječnja – 30. rujna 2014. godine. 

 Odluku o usvajanju Izvješda o izvršenju Programa rada za razdoblje 01. siječnja-30. 

rujna 2014. godine. 

 Odluka o usvajanju Prijedloga programa rada Turističke zajednice opdine Novigrad s 

financijskim planom za 2015. godinu. 

 Odluka o prihvadanju ponude za oglašavanje u Zadar In Your Pockrt i prihvadanju 

ponude za oglašavanje u Turističkom vodiču Hrvatske. 

 Odluka o neprihvadanju ponude za oglašavanje u katalogu Zadar Card City. 

 Odluka o neprihvadanju zamolbe gđa. Mare Batur o oslobađanju obveze pladanja 

turističke naknade za 8. i 9. mj. 2014., te da gđa. Batur mora podmiriti svoje zakonske 

obaveze. 

 

Izvješće o radu Turističkog vijeća upućuje se Skupštini na raspravu i usvajanje. 

 
 

Predsjednik Turističkog vijeda 
  

Turističke zajednice opdine Novigrad 
  
 
 

Joso Klapan,dipl.dr.vet. 
 

 
 


