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1. UVOD 

 

Stupanjem na snagu Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, 

52/2019) sukladno članku 16. skupština turističke zajednice nadzire vođenje poslova turističke 

zajednice, materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima, izvršenje i provedbu 

programa rada turističke zajednice. 

Sukladno dokumentaciji koja se odnosi na razdoblje poslovanja od 01.01.-31.12.2021. godine i to; 

Financijskim izvješćima, Izvješću o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija (PR-RAS-NPF), 

zapisnicima sa sjednica (Skupštine, Turističkog vijeća), te ostaloj dokumentaciji nastaloj u tom 

razdoblju zaključeno je slijedeće: 

 

2. VOĐENJE POSLOVA TURISTIČKE ZAJEDNICE 

 

 RAD TIJELA TZ OPĆINE BIBINJE (SKUPŠTINA, TURISTIČKO VIJEĆE) 

 

SKUPŠTINA 

U razdoblju 01.01.- 31.12.2021. godine održane su 2 sjednice Skupštine  

 

- 30.03.2021. održana je 4. sjednica Skupštine Turističke zajednice općine Bibinje 

 

Verificiran je zapisnik sa 3. sjednice Skupštine, usvojeno je Izvješće o materijalnom i financijskom 

poslovanju, raspolaganju financijskim sredstvima i provedbi programa rada i financijskog plana 

Turističke zajednice općine Bibinje za 2020. godinu, prihvaćena je Informacija o turističkom prometu 

za 2020.god., prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Programa rada za 2021. god., prihvaćeno je Godišnje 

financijsko izvješće za 2020.god. i prihvaćeno je Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2020. god. 

 

- 16.12.2021. godine održana je 5. sjednica Skupštine Turističke zajednice općine Bibinje 

  

Verificiran je zapisnik sa 4. sjednice Skupštine, prihvaćena je informacija o turističkom prometu 01.01.-

30.09.2021., prihvaćen je Prijedlog izvješća o izvršenju Programa rada s financijskim planom 01.01.-

30.09.2021., prihvaćen je Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada 2021., prihvaćen je Prijedlog 

Godišnjeg programa rada za 2022. godinu. 

 

TURISTIČKO VIJEĆE 

 

U razdoblju 01.01.-31.12.2021. godine održane su 3 sjednice Turističkog vijeća 
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- 30. 03. 2021. godine održana je 3. sjednica Turističkog vijeća 

 

Verificiran je zapisnik sa 2. sjednice turističkog vijeća, prihvaćena je Informacija o turističkom prometu 

za 2020.god., prihvaćen je Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa rada za 2020. god., prihvaćeno je 

Godišnje financijsko izvješće za 2020.god., prihvaćeno je Izvješće o materijalnom i financijskom 

poslovanju, raspolaganju financijskim sredstvima i provedbi programa rada i financijskog plana 

Turističke zajednice općine Bibinje za 2020. godinu, prihvaćeno je Izvješće o radu direktora turističkog 

ureda za 2020. godinu., prihvaćena je zamolba Josipa Bepa Bralića za pomoć sufinanciranja tiska 

zbirke pjesama „Na uzglavlju moje duše“. 

 

- 21.10.2021. godine održana je 4. sjednica Turističkog vijeća 

 

Verificiran je zapisnik sa 3. sjednice turističkog vijeća, prihvaćena je informacija o turističkom prometu 

01.01.-30.09.2021., prihvaćen je Prijedlog Izvješća o izvršenju programa rada s financijskim planom 

01.01.-30.09.2021., prihvaćen je Prijedlog izmlena i dopuna Programa rada s financijskim planom za 

2021. godinu., doneseno je mišljenje o visini turističke pristojbe za 2023. godinu, prihvaćena je 

zamolba za sufinanciranje tiska zbirke pjesama Marijane Sorić – „More ljubavi“, donesena je odluka o 

prihvaćanju projekta nadogradnje mobilne aplikacije Visit Bibinje – sustav za prijavu, donesena je 

odluka o prihvaćanju projekta adaptacije prostorija turističkog ureda. 

 

- 16.12.2021. održana je 5 sjednica sjednica Turističkog vijeća 

Verificiran je zapisnik sa 4. sjednice turističkog vijeća, prihvaćen je Prijedlog Godišnjeg programa rada 

za 2022. godinu. 

 

Tijela Zajednice izvršavale su poslove definirane Zakonom i Statutom Zajednice. 

Poslovnici i Pravilnici doneseni su sukladno Zakonu i Statutu. Zapisnici sjednica zajedno sa 

prilozima i odlukama arhivirani su i ovjereni pečatom i potpisom. 

 

 

3. MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA 

TURISTIČKE ZAJEDNICE 

 

GOSPODARENJE 

 

U razdoblju od 01.01.-31.12.2021. god. ukupni prihodi Turističke zajednice općine Bibinje iznosili su: 

izvorni prihodi – turistička pristojba 584.255,12 kn i turistička članarina 137.357,35 kn, prihodi iz 

proračuna – 100.000,00 kn donacija Općine Bibinje, 346,48 kn ostali prihodi, prihodi od sustava 

turističkih zajednica – 120.651,08 kn, prijenos prihoda iz 2020. god iznosio je 495.070,97 kn. 

Ostvareno je ukupno 1.437.681,00  kn prihoda. 

U razdoblju od 01.01.-31.12.2021. god. ukupni rashodi iznosili su 1.163.845,75 kn od čega je 

192.738,98 utrošeno na razvoj turističkog proizvoda, 185.660,29 na komunikaciju i oglašavanje, 
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89.282,67 kn na destinacijski menadžment, 547.131,01 kn na administrativne rashode i 149.032,80 kn 

na preusmjerenje turističke pristojbe od nautike TZO Sukošan, sukladno uputama Hrvatske turističke 

zajednice ( D- Marin Dalmacija). 

 

Financijska izvješća izrađena su i donesena u skladu sa zakonom i standardima u sustavu 

turističkih zajednica. 

Izrađena su i zakonski obvezna izvješća sukladno propisima kojima se uređuje financijsko 

poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.  

 

Poslovanje Turističke zajednice općine Bibinje vrši se preko žiro-računa HR3724070001100040012 

otvorenog u OTP banci-Zadar. Manje transakcije vrše se preko blagajne što je uredno dokumentirano.  

Poslovnu dokumentaciju potpisuje direktor turističkog ureda Jure Fuzul i predsjednik TZO Bibinje  

Šime Sekula. U turističkom uredu se vode: evidencija o rashodima (računi – banka i blagajna), knjiga 

ulaznih i izlaznih računa. Potpisnik dokumentacije platnog prometa je direktor ureda Jure Fuzul. 

Knjigovodstvo vodi Udruga računovođa i financijskih djelatnika Zadar. 

 

Nema nepravilnosti u trošenju financijskih sredstava. Sredstvima Turističke zajednice općine 

Bibinje raspolaže se u skladu s Programom rada i odlukama tijela turističke zajednice. U radu 

direktora Zajednice i u radu tijela Zajednice nema nepravilnosti, svi poslovi obavljaju se uredno 

u skladu sa Zakonom i ostalim aktima Turističke zajednice općine Bibinje, sva dokumentacija 

uredno je vođena i potpisana. Knjigovodstvo se uredno vodi putem kompjutera. 

 

4. IZVRŠENJE I PROVEDBA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE 

ZAJEDNICE 

 
Godišnji program rada za 2021. godinu usvojen je na 3. sjednici Skupštine TZO Bibinje održanoj 

21.10.2020.god. U Programu rada istaknute su polazne osnove za izradu istog i osnovni zadaci i 

ciljevi razvoja turizma. Godišnji program rada izrađen je sukladno zakonski propisanoj metodologiji uz 

suglasnost regionalne turističke zajednice. U nastavku Programa su detaljno prikazani planirani 

prihodi i rashodi sukladno zadaćama i projektima. Detaljno su prikazani rashodi istraživanja i 

strateškog planiranja, razvoja turističkog proizvoda, komunikacije i oglašavanja, destinacijskog 

menadžmenta i administrativni rashodi. Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada za 2021. godinu 

usvojene su na  5. sjednici Skupštine TZO Bibinje održanoj 16.12.2021. godine. 

 

Godišnji program rada sa financijskim planom za 2021. god. donesen je i izrađen u skladu sa 

Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.  

 

Planirane aktivnosti prilagođene su situaciji uzrokovanoj pandemijom virusom COVID-19. Turistička 

zajednica općine Bibinje nastojala je koristiti sve dostupne alate za promociju koji nisu predstavljali 

veći trošak. Rad ureda tekao je bez problema kao i prethodnih razdoblja, nabavljena je zaštitna 

oprema, svakodnevno se vršilo čišćenje ureda od strane djelatnika. Sve informacije bile su 
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dostavljane iznajmljivačima putem službenog newslettera Visit Bibinje. Nije bilo problema u 

izvršavanju administrativnih zadataka. 

 

Statistički podaci prikazuju ostvarenje: 48.746 dolazaka i 390.904 noćenja, domaćih je dolazaka bilo 

6.133, a ostvareno je 68.903 noćenja, stranih dolazaka bilo je 42.613 ,a ostvareno je 322.001 noćenja. 

Sveukupno je ostvareno 43% više dolazaka i 35 % više noćenja u odnosu na isto razdoblje 

2020.godine. Domaćih dolazaka bilo je za 10 % više, a ostvareno je i 10% više  noćenja u odnosu na 

isto razdoblje prethodne godine.  Stranih dolazaka bilo je 50 % više i  42% više noćenja u odnosu na 

prethodnu godinu. U privatnom smještaju ostvareno je povećanje broja dolazaka za 31% te  

povećanje broja noćenja za  25% , u kampovima je ostvareno 2% manje dolazaka i  4% manje 

noćenja, u vikend kućama ostvareno je 12% više dolazaka i 14%više noćenja. Promet ostvaren u 

nautici iznosi 19.737 dolazaka i 138.063 noćenja, što je za 72% više u dolascima i 68% više u 

noćenjima u odnosu na prethodnu godinu.   

U odnosu na rekordnu 2019. godinu ostvareno je 80 % prometa u dolascima i 85% prometa u 

noćenjima 

 

Financijsko izvješće o izvršenju Godišnjeg programa rada za razdoblje od 01.01. - 31.12.2021. 

izrađeno je i doneseno u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.  
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ZAKLJUČAK 

 

 
Turistička zajednica općine Bibinje posluje sukladno odredbama Zakona o turističkim 

zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. 

Rad tijela Zajednice se odvija redovno. O održanim sjednicama uredno se vode zapisnici. U 

razdoblju od 01.01. - 31.12.2021. god. održano je 2 sjednice Skupštine i 3 sjednica Turističkog 

vijeća. Program rada je izrađen sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju 

hrvatskog turizma, razrađen je tako da sadrži pojedinačno utvrđene zadatke do razine projekta. 

Poslovne promjene u knjigovodstvu temeljene su na uredno ovjerenoj likvidiranoj i 

pohranjenoj dokumentaciji. Poslovne knjige vode se sukladno Uredbi o računovodstvu 

neprofitnih organizacija. 

Poslovanje Turističke zajednice općine Bibinje i vođenje poslova provedeno je u skladu sa 

propisima, usvojenim Godišnjim programom rada za 2021. god. te odlukama Turističkog vijeća 

i Skupštine. Nema primjedbi na rad Turističke zajednice općine Bibinje. 

 

 

 
 

                           SKUPŠTINA 
                                                                                     TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BIBINJE 
                                                                                      
 
                                                                                     Šime Sekula, predsjednik, v.r. 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


