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U Novigradu, 08. ožujka 2021. g. 

Ur.br.: 15/2021 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE NOVIGRAD ZA 

VREMENSKI PERIOD 01. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2020. GODINE 

 

 

U skladu s odredbama članka 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 

52/19 i 42/20) turističke zajednice izrađuju i donose Izvješće o izvršenju programa rada koje obvezno 

sadržava podatke o:  

- izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka 

- izdacima izvršenja programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka 

- izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice 

- ostvarenju prihoda po izvorima 

- financijskom rezultatu poslovanja 

- usporedbi financijskog plana i njegova ostvarenja s obrazloženjem odstupanja 

- analizi i ocjeni izvršenja programa te procjeni učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma 

 

Program rada Turističke zajednice općine Novigrad za 2020. godinu, usvojen je na 4. sjednici Turističkog 

vijeća održane dana 21. studenog 2019. godine, a Skupština Turističke zajednice općine Novigrad 

usvojila dana 17. prosinca 2019. godine na 3. Skupštini. 

 

U 2020. godini održane su 3 (tri) sjednice Turističkog vijeća, 3 (tri) sjednice Skupštine i 1 (jedna) sjednica 

Nadzornog odbora. 

Turističko vijeće TZO Novigrad 

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. 
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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. 

Jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red. 

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. 

• 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 zabilježen niti jedan komentar. 

 

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. 
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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. 

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 
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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 predložen je 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. 

Jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red. 

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. 

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

Zapisnik je vodila Petra Bolanča. 

 

Skupština TZO Novigrad 

 

 

Za 4.  sjednicu Skupštine Turističke zajednice općine Novigrad, koja će se održati dana 31.  ožujka  

2020. godine (srijeda) održati će se 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 4. sjednicu Skupštine Turističke zajednice predložen je slijedeći  

DNEVNI RED 

1. Razrješenje člana Skupštine TZO Novigrad gđa. Ana Anzulović. 

2. Imenovanje novog člana Skupštine TZO Novigrad gosp. Roko Viduka. 

3. Usvajanje zapisnika s 3. Skupštine TZO Novigrad, održane dana 17. prosinca 2019. godine. 

4. 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. 

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

6. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2019. godinu. 

7. Razno 

 

Suglasnost putem elektronske pošte su poslali: Joso Klapan Predsjednik TZO Novigrada, Linda Zubčić, 

Lucija Proroković, Damir Anzulović, Tomislav Babić, Leopold Buterin, Ivo Domijan, Neda Buterin, Zoran 

Viduka, Viduka Roko, Ivana Župić Baždarić, Renata Vuksan, Christian Gruber, Ivčić Ante i Marina Pedić. 

Jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red. 

Na sjednici su donesene slijedeće odluke i/ili zaključci: 

• S 14 glasova ZA prihvaća se razrješenje člana Skupštine gđa. Ana Anzulović. 

• S 14 glasova ZA prihvaća se imenovanje novog člana Skupštine gosp. Roko Viduka. 
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• S 15 glasova ZA prihvaća se zapisnik s 3. sjednice Skupštine koja se održala dana 17. prosinca 

2019. godine. 

• S 15 glasova ZA prihvaća se 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. 

• S 15 glasova ZA prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa rada za razdoblje od 01. siječnja do 

31. prosinca 2019. godine. 

•  S 15 glasova ZA prihvaća se Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2019. godinu. 

• Pod točku Razno, gđa. Ivana Župić Baždarić je zatražila od Ureda dodatno tumačenje smjernica 

plaćanja boravišne pristojbe za turističku sezonu 2020. g. 

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

Petra Bolanča. 

 

Za 1. sjednicu Skupštine Turističke zajednice općine Novigrad koja se održala dana 22. 

rujna 2020. godine (utorak) u općinskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 1 s početkom u 20:00h. 

Za sjednicu je predložen slijedeći: 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje Statuta Turističke zajednice Općine Novigrad 

2. Razno 

Prisutni: Joso Klapan predsjednik TZO Novigrad, Branka Blašković, Roko Viduka, Neda Buterin, Iva 

Šestak, Ive Blašković, Marina Pedić, Renata Vuksan, Christian Gruber, Damir Anzulović 

Odsutni: Linda Zubčić (opravdano) 

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

Jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red. 

Na sjednici su donesene slijedeće odluke i/ili zaključci: 

• S 9 glasova ZA prihvaća se Statut Turističke zajednice Općine Novigrad 

• Pod točku Razno, za riječ se javila direktorica Turističkog ureda Petra Bolanča i kazala kako je 

dana 16. rujna 2020. g. od strane Zadarske županije – UO za gospodarstvo, turizam, 
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infrastrukturu i EU fondove, zatraženo da se dostavi mišljenje direktora o visini turističke pristojbe 

za 2022. godinu. Također je kazala da je prijašnja praksa Turističkog ureda Novigrad bila da, 

neovisno o mišljenju direktora, se ipak sazove Turističko vijeće na kojem  će se raspravljati na dani 

prijedlog visine boravišne pristojbe, a kako unutar članova Skupštine imamo i izabrane članove 

Turističkog vijeća smatra da je ovo idealna prilika za raspravu o istom. Svoje mišljenje je iznijela 

članovima u kojem je naglasila da bi visinu turističke pristojbe, koja se prethodno pročitala iz 

tablice koja je dostavljena od strane Zadarske županije, za 2022. g. ostavila istu, osim za Za osobe 

koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp 

odmorišta) turistička pristojba po osobi iznosila 10,00 kuna.  

Nakon kraće rasprave, Mišljenje direktorice je podržalo 8 (osam) članova Skupštine ( 

Branka Blašković, Roko Viduka, Neda Buterin, Iva Šestak, Ive Blašković, Marina Pedić, 

Renata Vuksan, Damir Anzulović), dok je jedan član bio suzdržan (Christian Gruber). 

 

Skupština je završila u 20:45. Zapisnik je vodila Petra Bolanča. 

 

Za 2. sjednicu Skupštine Turističke zajednice općine Novigrad koja će se održati dana 23. 

prosinca 2020. godine (srijeda) u 17:00 h, održati će se 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 2. sjednicu Skupštine TZO Novigrad predložen je slijedeći  

 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Skupštine TZO Novigrad koja je održana dana 22. rujna 2020. 

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

3. Rebalans proračuna za 2020. godinu s bilješkama 

4. Prijedlog Programa rada s financijskim planom za 2021. godinu ( Suglasnost TZZŽ na dani 

Prijedlog Programa rada koji se nalazi u privitku s dostavljenim materijalima) 

5. Razno 

 

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

Skupštine TZO Novigrad: Neda Buterin, Renata Vuksan, Iva Šestak, Branka Blašković, Roko Viduka, 

Marina Pedić. Christian Gruber, Damir Anzulović, Linda Zubčić i Ive Blašković. 

Jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red. 

Na sjednici su donesene slijedeće odluke i/ili zaključci: 

• S 10 glasova ZA prihvaća se zapisnik s 1. sjednice Skupštine koja je održana dana 22. rujna 

2020. g. 

• S 10 glasova ZA prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa rada za vremenski period od 01. 

siječnja do 30. rujna 2020. godine. 

• S 10 glasova ZA prihvaća se Rebalans proračuna za 2020. godinu s bilješkama. 

• S 10 glasova ZA prihvaća se Program rada s financijskim planom za 2021. godinu  

• Pod točku Razno, nije zabilježen niti jedan komentar. 

 

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

Petra Bolanča. 

 

Nadzorni odbor TZO Novigrada 

 

(ujedno i zadnja sjednica Nadzornog odbora jer se prema novom Zakonu o Turističkim zajednicama i 

promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) Nadzorni odbor ukida) 

 

Za 3. sjednicu Nadzornog odbora Turističke zajednice općine Novigrad, koja se održala 

dana 05. ožujka 2020. godine (četvrtak) u općinskoj vijećnici općine Novigrad, Trg kralja 

Tomislava 1, s početkom u 13:00 h. 

Nazočni: Ivan Sinovčić predsjednik Nadzornog odbora TZO Novigrad, Tonka Kociper član i Mirjana 

Zubčić član kojeg je delegirala Turistička zajednica Zadarske županije na svojoj 1. sjednici 

Turističkog vijeća TZZŽ koja je održana dana 15. ožujka 2019. g. (Odluka o imenovanju trećeg 

člana u Nadzorni odbor TZO Novigrad od strane TZZŽ se nalazi kao prilog ovog zapisnika). 

Još nazočni: Petra Bolanča direktorica Turističkog ureda. 
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Predsjednik Nadzornog odbora Ivan Sinovčić u daljnjem tekstu predsjednik,  pozdravio je sve prisutne, 

te ustvrdio da postoji kvorum i predložio slijedeći. 

 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora održane dana 06. ožujka 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. 

3. Tablica prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine s 

Financijskim bilješkama. 

4. Razno 

 

Jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red. 

Na sjednici su donesene slijedeće odluke i/ili zaključci: 

• Jednoglasno je usvojen zapisnik s 2. sjednice Nadzornog odbora održan dana 06. ožujka 2019. 

godine. 

• 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. 

• Jednoglasno je usvojena tablica prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 

2019. godine s Financijskim bilješkama. 

• Pod točku Razno, nije zabilježen niti jedan komentar. 

Sjednica je završila u 14:15 h. Zapisnik je vodila Petra Bolanča. 
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U promatranom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine, ostvaren je ukupni turistički 

promet od 4.585 dolazaka i 58.351 noćenje. (podaci preuzeti iz sustava eVisitor – kategorija vrsta turista 

– sve prijavljene osobe). 

U odnosu na prošlu godinu, promatrano za isto vremensko razdoblje, kada je bilo ukupno 9.231 dolazak 

i 87.326 noćenja, što u 2020. g. čini realizaciju turističkog prometa od 49,67% u dolascima i 66,82% u 

noćenjima. 

Od toga na području djelovanja Ureda, strani gosti su ostvarili 3.393 dolaska i 30.013 noćenja, dok su 

domaći gosti ostvarili 1.192 dolaska i 28.338 noćenja. 

Udio stranih gostiju u dolascima u konačnici je iznosio 74,00%, dok su noćenja iznosila 51,44%. kod 

domaćih gostiju udio u noćenjima je iznosio 26,00% dok su dolasci iznosili 48,56%. 

Prosječno trajanje boravka kod domaćih gostiju iznosio je 23,77 dana, dok je kod stranih gostiju iznosio 

8,85 dana.  

Organizacija dolazaka gostiju za promatrano vremensko razdoblje na području djelovanja Ureda, iznosila 

je u omjerima 86,13% individualni dolazak dok je 13,87% bio organiziran putem posrednika agencija. 

Najviše noćenja u 2020. godini ostvarili su domaći gosti s 28.338 noćenja, slijede gosti iz Njemačke s 

ostvarenih 13.808 noćenja, Slovenci s 4.062 noćenja, zatim gosti iz Poljske s 3.805 noćenja te 

Austrijanci s ostvarenih 1.668 noćenja. 

Udio ukupnog dolaska u vrstama objekta na području djelovanja Ureda je slijedeći: 

- Objekti u domaćinstvu 68,83% 

- Nekomercijalni smještaj 16,77% 

- Ostali ugostiteljski objekti za smještaj 8,83% 

- Kampovi 5,56% 

 

 

 

➢ PRIHODI TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE NOVIGRAD 

 

1. Boravišna pristojba ostvarena je u iznosu od 81.453,87 kunu, a planirano je 83.043,68 kuna, što 

je 98,08% od planiranog. 

2. Turistička članarina ostvarena je u iznosu od 30.151,13 kuna, planirano je 27.543,00 kuna, što 

je 9% više od planiranog. 

3. Prihod od Hrvatske turističke zajednice planiran je u iznosu od 0,00 kuna. 

4. Prihod od Županijskog proračuna planiran je u iznosu od 0,00 kuna.  

Zbog situacije s pandemijom koronavirusa COVID-19, sve su aktivnosti bile stopirane te smo vratili 

Ugovor na iznos od 5.000,00 kuna koji je bio odobren temeljem Javnog poziva gdje je Turistički 

ured aplicirao gastro manifestaciju Okusi Novigradske dagnje, jer smo smatrali da provođenje 

prethodno planiranih marketinških i sličnih aktivnosti za vrijeme trajanja pandemije nemaju ni 

očekivani ni zadovoljavajući učinak.  

5. Prihod od kamata iz plasmana sredstva  ostvaren je u iznosu od 1,31 kuna. 

6. Prihod iz državnog proračuna nije bio planiran u 2020. godini 

7. Prihod iz općinskog proračuna ostvaren je u iznosu od 45.000,00 kuna, te je i bio planiran u tom 

iznosu. 

8. Prihod od Turističke zajednice Zadarske županije planiran je u iznosu od 0,00 kuna. 

9. Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 0,00 kuna. 
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10. Preneseni prihodi iz protekle godine ostvareni su u iznosu od 16.669,56 kuna, a planirano je bilo 

25.000,00 kuna. 

 

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 

156.690,02 kuna a planirano 180.586,68 kune, što je 87% od planiranog. 

 

➢ RASHODI TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE NOVIGRAD 

 

 

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja potrošeno je 148.100,84 kuna, a planirano je 

147.000,00 kune. 

 

U administrativne rashode svrstavamo sve poslove ureda Turističke zajednice, u koje spadaju izdaci za 

zaposlene, dnevnice, putni troškovi, dok u materijalne izdatke spadaju potrošni i uredski materijal i sitni 

inventar, dok u usluge spadaju troškovi telefona, Internet usluge, poštarina, odvoz smeća, održavanje 

opreme itd. 

 

1. Rashodi za radnike – u okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja utrošeno je 123.015,80 kuna, 

a planirano je 123.000,00 kuna. Plaća za zaposlene iznosila je 88.789,19 kuna, doprinosi za obvezno 

zdravstveno osiguranje iznosili su 14.651,61 kunu, dok je naknada za prijevoz na posao i s posla iznosila 

16.875,00 kuna i Božićnica i darovi za djecu su iznosili 2.700,00 kuna. 

 

2. Rashodi ureda – u okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja utrošeno je 25.085,04 kuna, a 

planirano je 24.000,00 kuna. Na usluge telefona utrošeno je 8.064,63 kuna, iznos za odvoz smeća iznosi 

1.595,25 kuna, usluge za ažuriranje računalnih baza iznosi 12.914,16 kune, usluge banke iznose 

1.392,30 kuna, usluge Fine – platnog prometa iznose 1.118,70 kuna. 

 

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja potrošeno je 5.941,00 kuna, te je i bio planiran u tom 

iznosu. 

 

 

Iznos od 2.000,00 kuna što se uplatilo na račun Osnovne škole Novigrad koja je u 02. mjesecu ove godine 

bila domaćin susreta učenika osnovnih škola Zadarske županije povodom organiziranja LiDraNa. Iznos 

je uplaćen na temelju njihove zamolbe Klasa: 602-01/20-05-01, Ur.br.: 2198-1-29-20-08, za potpore u 

realizaciji susreta. 

 

Iznos od 3.500,00 kuna uplaćen je agenciji Mountain Traveller koja je bila vezana na manifestaciju koja 

se planirala održati pod nazivom Sv. Martin Run & Wine Trail. Manifestacija je bila zamišljena kao događaj 

koji produljuje turističku sezonu, promocija destinacije i uspostava specifične vrste turizma u kojem se 

spajaju sportska i eno-gastronomska komponenta.  Termin je izabran kako bi se produžila sezona na 

području Općine Novigrad pri čemu je outdoor aktivnost odabrana iz razloga što je ovakav oblik turizma 

privlačan posjetiteljima koji nisu konzumenti ljetno-kupališnog turizma. Iznos koji je uplaćen se odnosi na 
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trasiranje staze koja bi prolazila kroz mjesto Pridraga a sastojala bi se od dvije različite staze koje su 

podijeljene po zahtjevnosti. 

 

Iznos od 441,00 kunu odnosi se na plakate koji su tiskani povodom Maškara koje se svake godine 

organiziraju u Novigradu. Manifestaciju organiziraju Udruge na području Novigrada, a TZO Novigrad 

podmiruje marketinške aktivnosti. 

 

III. KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI 

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja utrošeno je 14.660,67 kuna, te je i bio planiran u tom 

iznosu. 

 

1. Online komunikacije – planirane su bile u iznosu od 5.500,00 kuna, utrošeno je 5.490,00 kuna. 

 

1.1. Internet oglašavanje – iznos od 4.500,00 kuna plaćen je prema Ugovorenoj obvezi Ugovor br. 

172/520 o poslovnoj tehničkoj suradnji iz 2019. godine. 

 

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama – planiran je bio u iznosu od 1.000,00 kuna, 

a utrošeno je 999,00 kuna. Račun za održavanje Internet stranice www.visitnovigrad.hr 

(nadopuna, nadogradnja novim sadržajima i sl.). 

 

2. Offline komunikacije – planirane su u iznosu od 9.170,67 kuna, toliko je i utrošeno. 

 

2.2. Opće oglašavanje ( Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje …) –planiran je bio u iznosu od 

2.066,67 kuna, toliko je i utrošeno. Plaćena je zadnja rata iz 2019. godine prema Ugovoru 

Ur.br. 65-47/2019 o suradnji na udruženim marketinškim aktivnostima avio kompanije 

Ryanair. 

 

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali – planiran je bio iznos od 7.104,00 kune, te je toliko i utrošeno. 

 

Iznos od 3.354,00 kuna je uplaćen za godišnju pretplatu Časopisa Apartman Plus za sve domaćine na 

području djelovanja Turističkog ureda TZO Novigrad. 

Preostali iznos od 3.750,00 kuna utrošen je na reprint promidžbenih materijala koje su se tiskale 

povodom održavanja znanstvenog skupa 800 godina od obnove rimske kule i prvog spomena imena 

Novigrad u pisanim izvorima. Prvi skup je održan 2015. godine pod nazivom „Novigrad nekad i sad“. Kao 

i 2015. godine tako i u ovoj godini skup je organiziran u suradnji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 

Sveučilišta u Zadru, Matice hrvatske i Općine Novigrad. Skup je imao interdisciplinarni karakter i okupio 

je velik broj renomiranih autora: članova Hrvatske akademije, profesora sa Sveučilišta u Zadru, suradnika 

s pojedinih znanstvenih instituta iz Zagreba, Zadra i Splita te renomiranih istraživača iz kulturnih, 

prosvjetnih i crkvenih ustanova. Njih ukupno 61 pripremili su 43 rada u kojima je posebna pažnja 

posvećena prikazu prirodnog i geografskog položaja Novigrada, njegovom povijesnom razvoju, 

stanovništvu i društveno-gospodarskim prilikama, bogatoj kulturnoj baštini, specifičnostima 

novigradskog govora, prostornom uređenju te doprinosu Novigrada i njegove bliže okolice u 

Domovinskom ratu. 
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IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja utrošeno je 0,00 kuna, a planom je bilo predviđeno 

utrošiti 0,00 kune. 

 

 

V. INTERNI MARKETING 

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja planirano je 0,00 kuna. 

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja planirano je 0,00 kuna. 

 

VII. POSEBNI PROGRAMI 

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja planirano je 0,00 kuna. 

 

VIII. OSTALO 

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja utrošeno je 0,00 kuna. 

 

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI NOVIGRAD 30% 

Sukladno novom Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, transfer 30% 

pripadajućeg dijela boravišne (turističke) pristojbe se više ne vrši putem Zajednice, već direktno u 

proračun Općine.  

 

X. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE 

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja planirano je 0,00 kuna. 

 

 

Kako je još uvijek svijet trenutačno suočen s globalnom zdravstvenom ugrozom izazvan pandemijom 

koronavirusa COVID-19 koja za posljedicu ima znakovite negativne učinke na zdravlje i sigurnost ljudi, a 

posljedično tome i na putovanja i turizam koji su najviše pogođeni ovom krizom, te je značajno narušena 

turistička aktivnost i turistički promet cijelog svijeta pa tako i Hrvatske, a kako funkcioniranje sustava 

turistički zajednica direktno ovise o turističkom prometu, odnosno, priljevu sredstava od turističke 

pristojbe i članarine, 2020. godina je bila godina racionalnog usklađenja svih aktivnosti, djelovanja i 

postupanja na svim razinama što se moglo i vidjeti u Izvješću o izvršenju programa rada za 2020. godinu, 

a već smo to bili spominjali u Izvješćima za prvih 9. mj., što se u konačnici nažalost pokazalo točnim. 

 

Zbog značajno oslabljenog priljeva sredstava od turističke pristojbe i članarine, sve aktivnosti su se 

usmjerile ka održavanju hladnog pogona ( plaće radnika, režijski troškovi i sl.)  

 

 

Također Turistički ured TZO Novigrad je u 2020. godini odgodio sve preuzete ugovorene obveze, ( Ugovor 

u iznosu od 5.000,00 kuna za manifestaciju Okusi Novigradske dagnje od strane Zadarske županije), jer 
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provođenje prethodno planiranih marketinških i sličnih aktivnosti za vrijeme trajanja pandemije nemaju 

ni očekivani ni zadovoljavajući učinak.  

 

Također u 2020. godini su bile obustavljene sve aktivnosti koje su se planirale realizirati po pitanju 

organizacije i prihvata/razgledavanja Novigrada od strane izletnika s kruzera, gdje smo u ovoj godini imali 

najavu 30 dolazaka po dvije grupe što je bio najavljen porast od čak 72%. 

 

Također u 2020. godini donesene su i posebne mjere i za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u 

domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju samo pola iznosa godišnjeg paušala 

turističke pristojbe u 2020. godini. U redovnim okolnostima bili bi obvezni platiti puni iznos za glavne 

krevete i smještajne jedinice u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za 

robinzonski smještaj koji koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se 

uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Također, za cijelu 2020. godinu te se osobe oslobađaju 

plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete, što je rezultiralo i osjetnom padu prihoda boravišne 

pristojbe. 

 

Također, kako je od 1. siječnja  2020. na snazi novi model obračuna turističke članarine za osobe koje 

pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Obračun 

turističke članarine za 2020. se obavlja na temelju maksimalnog broja kreveta ili smještajnih jedinica u 

2019. godini 45,00 kuna po krevetu umanjen za 50% tj. ( iznos za obračun turističke članarine prema 

obveznicima iznosio je 22,50 kn po krevetu). Turistički ured je za sve obveznike popunio novi TZ 2 Obrazac 

te obračunao godišnji paušalni iznos turističke članarine za 2020. godinu te im isti s virmanom poslao 

poštom na kućne adrese.  

OPĆI PODACI 

Turistička zajednica Općine Novigrad (u daljnjem tekstu: Zajednica) je organizacija koja djeluje po načelu 

destinacijskog menadžmenta, a osnovana je radi promicanja i razvoja turizma Republike Hrvatske i 

gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili 

obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravljaju destinacijom na razini 

Općine Novigrad. 

 

Turistička zajednica Općine Novigrad upisana je u Upisnik turističkih zajednica koje vodi Ministarstvo 

turizma, pod upisanim brojem 212 temeljem rješenja, KLASA: UP/I-334-03/10-02/213, URBROJ: 529-

05-12-5, od 27. rujna 2012. godine. 

Petra Bolanča, direktorica Turističkog ureda upisana je u Upisnik turističkih djelatnosti pod upisnim 

brojem iz točke 1., kao osoba ovlaštena za zastupanje Turističke zajednice općine Novigrad. 

 

 

DJELATNOST 

Prema zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ( NN 52/2019), financira se iz 

dijela  turističke pristojbe, sukladno posebnom propisu koji uređuje turističku pristojbu 2. članarine, 

sukladno posebnom propisu koji uređuje članarine u turističkim zajednicama 3. prihodi od obavljanja 

gospodarskih djelatnosti iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona. (2) Osim prihoda iz stavka 1. ovoga članka 

turistička zajednica može ostvarivati i prihode iz: – proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) 
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samouprave te državnog proračuna – članarine dragovoljnih članova sukladno odluci skupštine turističke 

zajednice – dragovoljnih priloga i darova – imovine u vlasništvu – fondova Europske unije i drugih fondova.  

 

Zajednički ciljevi turističkih zajednica su: 1. razvoj i marketing destinacije kroz koordiniranje ključnih 

aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje 

i provedba odluka), u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma 2. 

osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih/regionalnih interesa kroz jačanje 

lokalne/regionalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom/regionalnom nivou radi stvaranja 

međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda 3. poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji te 

razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i 

važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a 

osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja. 

 

Turistički ured Turističke zajednice općine Novigrad (u daljnjem tekstu: Ured) sa sjedištem u Novigradu, 

Trg kralja Tomislava 1, 23 312 Novigrad, je osnovan radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova 

vezanih za zadaće Zajednice.  

 

U skladu sa zakonom i Statutom TZO Novigrad u Turističkom uredu su obavljani osobito slijedeći poslovi: 

provođenje zadataka utvrđenih Programom rada Zajednice, obavljani stručni i administrativni poslovi u 

svezi pripremanja tijela Zajednice, obavljani stručni i administrativni poslovi u svezi sa izradom i 

izvršavanjem akata tijela Zajednice, obavljani pravni, financijski, knjigovodstveni, kadrovski i opći poslovi 

te vođene evidencije i statistički podaci utvrđeni propisima i aktima zajednice, izrađivane analize, 

informacije i drugi materijali za potrebe tijela Zajednice, davala se stručna mišljenja o pitanjima iz 

djelokruga Zajednice, obavljani turističko-informativni poslovi te obavljao i druge poslove prema 

odredbama tijela Zajednice. 

 

Turistički ured je tijekom ovog perioda provodio zadatke utvrđene Programom rada Zajednice, te 

zaključcima Turističkog vijeća, obavljao stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica 

tijela, obavljao pravne, financijske, knjigovodstvene i opće poslove, vodio evidencije i statističke podatke 

utvrđene propisima i aktima Zajednice, radio analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela 

Zajednice odnosno druge zainteresirane subjekte, davao stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga 

Zajednice, vršila su se mjesečna, kvartalna obrada podataka o turističkom prometu u općini, kontaktirali 

i surađivali sa novinarima koji su tijekom ovog vremenskog razdoblja posjetili našu općinu. U Glavni ured 

Hrvatske turističke zajednice, županijski Turistički ured i Ministarstvo turizma, te po potrebi i u druge 

institucije redovito su se dostavljali traženi podaci i izvješća.  

 

Izvješće sastavila: 

Direktorica turističkog ureda 

Turističke zajednice općine Novigrad 

Petra Bolanča dipl.tur.kom. 
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