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IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE NOVIGRAD
ZA 2016. GODINU
Statutom Turističke zajednice opdine Novigrad, članak 26. Stavak 3. određeno je da Turističko vijede
najmanje jednom godišnje podnese Skupštini izvješde o svom radu.

Turističko vijede Zajednice:
-

provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice;

-

predlaže Skupštini godišnji program rada i financijski plan Zajednice, te godišnje financijsko
izvješde;

-

podnosi Skupštini izvješde o izvršenju programa rada najmanje jednom godišnje;

-

upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu te sukladno Programu rada i
financijskom planu;

-

donosi opde akte za stručnu službu Zajednice i druge opde akte koje ne donosi Skupština;

-

imenuje direktora Turističkog ureda i voditelje Turističkih društava na temelju javnog
natječaja te razrješava direktora Turističkog ureda i voditelje Turističkih društava;

-

utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima
Zajednice;

-

daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora;

-

zahtjeva i razmatra izvješde direktora Turističkog ureda o njegovom radu i radu Turističkog
ureda te odlučuje o prihvadanju ili neprihvadanju izvješda;

-

donosi Poslovnik o radu Turističkog vijeda;
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-

utvrđuje prijedlog Statuta Zajednice;

-

priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština Zajednice;

-

odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu
s financijskim planom;

-

potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su
neposredno ili posredno uključene u turistički promet;

-

odlučuje i obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

 U 2016. godini održane su 2 sjednice Turističkog vijeda, Turističke zajednice opdine Novigrad.



Turističko vijeće
 Turističko vijeće Turističke zajednice općine Novigrad, dana 01. ožujka 2016. godine
(utorak) s početkom u 15:00 sati, održao je svoju 4. Sjednicu Turističkog vijeda
(ponovljena sjednica) te donijelo slijedede odluke i zaključke:



Odluka o usvajanju zapisnika sa 3. sjednice Turističkog vijeda Turističke zajednice opdine
Novigrad, koja je održana 26. studenog 2015. godine.



Odluka o usvajanju Izvješda Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru sa godišnjim
Financijskim izvješdem za 2015. godinu i bilješkama uz Godišnje financijsko izvješde.



Odluka o usvajanju Izvješda o izvršenju Programa rada za 2015. godinu.



Odluka o prihvadanju Izvješda o radu direktora i Turističkog ureda za 2015. godinu.



Zaključak o donošenju prijedloga Izvješda o radu Turističkog vijeda za 2015. godinu koja de se
podnijeti Skupštini na raspravu.

 Turističko vijeće Turističke zajednice općine Novigrad, dana 08. studenog 2016.
godine (utorak) s početkom u 18:00 sati, održao je svoju 5. Sjednicu Turističkog vijeda
te donijelo slijedede odluke i zaključke:



Odluka o usvajanju zapisnika s 4. sjednice Turističkog vijeda Turističke zajednice opdine
Novigrad, koja je održana 01. ožujka 2016. godine.
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Odluka o usvajanju Izvješda o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova o materijalnom i
financijskom poslovanju i raspolaganju sredstvima te o izvršavanju provedbi programa rada i
financijskog plana Turističke zajednice opdine Novigrad za razdoblje od 01. siječnja do 30.
rujna 2016.



Odluka o usvajanju Izvješda o izvršenju Programa rada za od 01. siječnja do 30. rujna 2016.
godine.



Odluka o usvajanju Programa rada s financijskim planom za 2017. godinu.

Izvješće o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Novigrad za 2016.
godinu, upućuje se Skupštini na raspravu i usvajanje.

Predsjednik Turističkog vijeda
Turističke zajednice opdine Novigrad

Joso Klapan,dipl.dr.vet.

