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U Novigradu, 15. veljače 2021. g. 

Ur.br.: 11/2021 

 

 

 

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) članka 18. i 19. i Statuta 

Turističke zajednice općine Novigrad članak 23. stavak 3. određeno je da Turističko vijeće zajedno s Izvješćem o 

izvršenju Programa rada, najmanje jednom godišnje podnosi Skupštini Izvješće o svom radu. 

Turističko vijeće Zajednice:  

1. provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice;  

2. predlaže Skupštini godišnji program rada Zajednice te izvješće o izvršenju programa rada;  

3. zajedno s izvješćem o izvršenju programa rada podnosi Skupštini izvješće o svom radu;  

4. upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu te sukladno programu rada;  

5. donosi opće akte za rad i djelovanje stručne službe Zajednice;  

6. imenuje direktora Zajednice na temelju javnog natječaja te razrješava direktora Zajednice;  

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

8. daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora;  

9. donosi poslovnik o svom radu;  

10. donosi opće akte za službu Zajednice;  

11. utvrđuje prijedlog Statuta i prijedlog izmjena Statuta;  

12. priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština;  

13. odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s programom 

rada;  

14. donosi opće akte koje ne donosi Skupština;   

15. zahtjeva i razmatra izvješće direktora o njegovom radu, te obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili 

neprihvaćanju navedenog izvješća;  

16. potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno 

uključena u turistički promet;  

17. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom ili drugim propisom. 
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Izvješće o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Novigrad za 2020. godine sastoji se od: 

1. broja održanih sjednica turističkog vijeća (koje minimalno sadrži datum održavanja, dnevni red, imena prisutnih 

članova i slično)  

2. aktima koje je donijelo turističko vijeće (naziv akta, kratak opis, imena članova koji su glasali te vrstu danog 

glasa po pojedinom članu)  

3. načinu praćenja izvršenja programa rada i financijskog plana turističke zajednice. 

 

U 2020. godini održane su 3 (tri) sjednice Turističkog vijeća: 

Za 5. sjednicu Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Novigrad, koja se održala dana 12. ožujka 

2020. godine (četvrtak) u općinskoj vijećnici općine Novigrad, Trg kralja Tomislava 1, s početkom u 13:00 sati. 

 

Za 5. sjednicu Turističkog vijeća predložen je  slijedeći  

 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s  4. sjednice Turističkog vijeća održane dana 21. studenog 2019. godine. 

2. Usvajanje Izvješća 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 

općine Novigrad za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godinu i bilješke uz Godišnje financijsko 

izvješće. 

3. Izvješće o izvršenju Programa rada za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine. 

4. Izvješće o radu direktora i Turističkog ureda za 2019. godinu. 

5. Prijedlog Izvješća o radu Turističkog vijeća za 2019. godinu. 

6. Razno 

 

Sjednica je započela u 13:00 sati. 

 

Prisutni: Joso Klapan predsjednik Turističke zajednice općine Novigrad, Ivo Domijan, Buterin Neda, Buterin 

Leopold, Marić Marija, Mikecin Marina, Zubčić Amareno, Anzulović Damir. 

Odsutni: Grubić Luka ( opravdano –smrtni slučaj u obitelji). 

Ostali prisutni: Petra Bolanča, direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice općine Novigrad. 

Na sjednici su donesene slijedeće odluke i/ili zaključci: 

• Jednoglasno je usvojen zapisnik s 4. sjednice Vijeća Turističke zajednice općine Novigrad koja se održala 

dana 21. studenog 2019. godine. 
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• Jednoglasno je usvojeno Izvješće 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 općine Novigrad za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godinu i 

bilješke uz Godišnje Financijsko izvješće. 

• Jednoglasno je usvojeno Izvješće o izvršenju Programa rada za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 

2019. godine. 

• Jednoglasno je usvojeno Izvješće o o radu direktora i Turističkog ureda za 2019. godinu. 

• Jednoglasno je usvojen prijedlog Izvješća o radu Turističkog vijeća za 2019. godinu koji će se podnijeti 

Skupštini na raspravu. 

• Pod točku Razno nije se nitko javio. 

Sjednica je završila u 14:15. zapisnik je vodila Petra Bolanča. 

Za 6. sjednicu Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Novigrad, koja se održala dana 28. svibnja 

2020. godine (četvrtak) u općinskoj vijećnici općine Novigrad, Trg kralja Tomislava 1, s početkom u 13:00 sati. 

 

Za 6. sjednicu Turističkog vijeća predložen je slijedeći  

 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Turističkog vijeća održane dana 12. ožujka 2020. godine. 

2. Usklađenje akata temeljem novog Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 

52/2019) 

3. Razno 

 

Sjednica je započela u 13:00 sati. 

 

 

Prisutni: Joso Klapan predsjednik Turističke zajednice općine Novigrad, Ivo Domijan, Buterin Neda, Grubić Luka, 

Marić Marija, Mikecin Marina, Zubčić Amareno, Anzulović Damir 

Odsutni: Buterin Leopold, neopravdano 

Ostali prisutni: Petra Bolanča, direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice općine Novigrad.  

Na sjednici su donesene slijedeće odluke i/ili zaključci: 

• Jednoglasno je usvojen zapisnik s 5. sjednice Vijeća Turističke zajednice općine Novigrad koja se održala 

dana 12. ožujka 2020. godine. 

• Jednoglasno je usvojen prijedlog novog Statuta Turističke zajednice općine Novigrad predloženog 

temeljem novog Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019). 

• Pod točku Razno nije se nitko javio. 

Sjednica je završila u 14:15 sati. Zapisnik je vodila Petra Bolanča. 
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Nakon prihvaćanja Izmjena Statuta Turističke zajednice općine Novigrad raspušteno je postojeće Turističko vijeće, 

te se na sjednici Skupštine izabralo novo Turističko vijeće. 

 

Za 1. Sjednicu Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Novigrad, koja će se održati dana 11. prosinca 

2020. godine (petak) u 13:00 sati, a  koja će se održati elektronski. 

Vezano za situaciju s korona virusom koja je povezana s ograničenjem kretanja i prevencijom daljnjeg širenja 

virusa, što predstavlja veliki problem glede sazivanja sjednica skupština i turističkih vijeća turističkih zajednica, a 

nastavno na Odluku ministra zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-

2 od 11. ožujka 2020. godine KLASE: 011-02/20-01/143, URBROJA: 534-02-01-2/6-20-01, Ministarstvo turizma 

je dao naputak da se samo izuzetno i samo za vrijeme trajanja okolnosti izazvanih korona virusom, moguće održati 

sjednice skupština i turističkih vijeća elektronski. 

Ova mogućnost donošenja odluka ostaje na snazi do opoziva Ministarstva turizma.  

 

Za 1. sjednicu Turističkog vijeća predlažem slijedeći  

 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s 6. sjednice Turističkog vijeća koja se održala 28. svibnja 2020. godine. 

2. Interni pravilnik o zaštiti osobnih podataka voditelja obrade Turističke zajednice općine Novigrad 

3. Izvješće o izvršenju Programa rada za vremenski period od 01. siječnja do 30. rujna 2020. godine 

4. Rebalans proračuna za 2020. godinu s bilješkama 

5. Prijedlog Programa rada s financijskim planom za 2021. godinu 

6. Razno 

Sjednica je započela u 13:00 sati. 

Suglasnost putem elektronske pošte su poslali: Joso Klapan Predsjednik TZO Novigrada, te članovi 

Turističkog vijeća: Neda Buterin, Renata Vuksan, Iva Šestak, Branka Blašković, Roko Viduka i Marina 

Pedić. 

Očitovanja putem elektronske pošte nisu dostavili slijedeći vijećnici: Damir Anzulović i Ive Blašković. 

Na sjednici su donesene slijedeće odluke i/ili zaključci: 

• S 6 (šest) glasova ZA usvojen je zapisnik s 6. sjednice Turističkog vijeća koja se održala 28. svibnja 2020. 

godine . 

• S 6 (šest) glasova Za usvojen je Interni Pravilnik o zaštiti osobnih podataka voditelja obrade 

Turističke zajednice općine Novigrad. 

• S 6 (šest) glasova ZA usvojeno je Izvješće o izvršenju Programa rada za vremenski period od 01. siječnja 

do 30. rujna 2020. godine 
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• S 6 (šest) glasova ZA usvojen je rebalans proračuna za 2020. godinu s bilješkama 

• S 6 (šest) glasova ZA usvojen je prijedlog Programa rada s financijskim planom za 2021. godinu. 

• Pod točku Razno, nije zabilježen niti jedan komentar. 

Glasovanje putem elektroničke pošte bilo je omogućeno vijećnicima tijekom cijelog dana tj. 24 h. Zapisnik je vodila 

Petra Bolanča. 

 

 Turističko vijeće je shodno članku 23. Statuta Turističke zajednice Općine Novigrad provodilo Odluke i 

Zaključke Skupštine Turističke zajednice Općine Novigrad, predložilo godišnji Plan rada, Financijski plan i godišnje 

Financijsko izvješće. 

 Imovinom Turističke zajednice upravljalo se sukladno Statutu Turističke zajednice Općine Novigrad i 

Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. 

 Izvješće o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Novigrad za 2020. godinu, upućuje se 

Skupštini na raspravu i usvajanje. 

 

 

Izvješće sastavila: 

Direktorica TU TZ Novigrad 

Petra Bolanča 
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