
TURISTIČKA ZAJEDNICA 

OPĆINE JASENICE 

 

Jasenice, 21.02.2018.g. 

 

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA O PROVEDENOM NADZORU 

NAD POSLOVANJEM TZO JASENICE ZA  2017. GODINU 

 

 

         Sukladno članku 20. Zakona i članku 32. Statuta članovi Nadzornog odbora Marijana 

Šarlija i Dane Rončević proveli su nadzor u Turističkoj zajednici općine Jasenice. Olivera 

Perhat nije prisustovala zbog smrtnog slučaja. Predmet nadzora je poslovanje TZO Jasenice u 

2017. godini. 

 
         Nadzoru je prisustvovala Petra Matek,  Direktorica TU TZ Jasenice. 

 

1. Opći podaci o nadzoru 

 
- nadzor je izvršen  21.veljače 2018. godine za razdoblje listopad-prosinac 2017. godine 

- izvršen je nadzor 

1. vođenja poslova turističke zajednice        

2. materijalnog i financijskog poslovanja i raspolaganja sredstvima turističke 

zajednice 

3. izvršenja i provedbe programa rada i financijskog plana turističke zajednice 

 

- Nadzorom je pregledana slijedeća dokumentacija: 

1. Zapisnici s tijela turističke zajednice 

2. Skraćeni zapisnici o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija 

3. Bruto bilanca 

4. Izvješće o planiranom i ostvarenom financijskom rezultatu 

5. Izvješće o izvršenju programa rada 

 

 

 

2. Vođenje poslova turističke zajednice 

 

Rad tijela TZO Jasenice (Skupština, Turističko vijeće i Nadzorni odbor) 

 

Skupština 

 
U razdoblju listopad - prosinac 2017. održana je 1 sjednica Skupštine: 

 
- 12.12.2017. održana je 7. sjednica Skupštine 

 



Prihvaćen je zapisnik sa 6. Sjednice Skupštine. 

Donesena je Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru od 

01.01. – 30.09.2017. godine. 

Prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Programa rada od siječnja do rujna 2017. godine. 

Prihvaćeno je Financijsko izvješće od siječnja do rujna 2017. godine, te prijedlog izmjena i 

dopuna Financijskog plana za 2017. godinu. 

Usvojen je Program rada s financijskim planom za 2018. godinu. 

 

Turističko vijeće 

  

U razdoblju listopad - prosinac 2017. održana je 1 sjednica Turističkog vijeća. 

 

-18.10. 2017 .godine održana je 12. sjednica Turističkog vijeća 

 

Prihvaćen  je zapisnik sa 11.sjednice Turističkog vijeća, prihvaćeno Izvješće Nadzornog 

odbora o obavljenom nadzoru za razdoblje siječanj-rujan 2017.godine, usvojen je prijedlog  

Financijskog izvješća od 01.01.-30.09.2017.godine i prijedlog izmjena i dopuna financijskog 

plana za 2017., prihvaćeno je Izvješće o radu turističkog ureda i realizaciji Programa rada za 

razdoblje siječanj-rujan 2017. godine, usvojen prijedlog Programa rada s financijskim planom 

za 2017. godinu. 

 

Nadzorni odbor 

 
U razdoblju listopad – prosinac 2017. godine održana je 1 sjednica NO. 

 

-11.10. 2017. godine održana je 6. sjednica Nadzornog odbora 

 
Prihvaćen je zapisnik sa 5. sjednice Nadzornog odbora, izvršen je nadzor nad poslovanjem 

zajednice za razdoblje siječanj-rujan 2017. godine. 

 

 

Tijela Zajednice izvršavaju sve poslove definirane Zakonom i Statutom 

Zajednice. 

Turistička zajednica djeluje u skladu sa Zakonima i aktima turističke 

zajednice te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća. 

 



 

 

3. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima 

turističke zajednice 

 
Godišnja i druga financijska izvješća sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama 

turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje. Prijedlog Programa rada s financijskim 

planom za 2018. godinu utvrdilo je Turističko vijeće na sjednici 18.10.2017., a Skupština  ga 

donijela na sjednici 12.12.2017. godine. 

 

UKUPNI PRIHODI  u 2017. godini su  338.891,27 kuna. 

 
Prihod od boravišne pristojbe ostvaren je u iznosu  238.375,74 kuna. Prihod od članarine 

ostvaren je u iznosu od 29.396,85 kuna. 

Prihod iz proračuna Općine Jasenice iznosio je 71.000,00 kuna. Prihodi od kamata na depozit 

iznosili su 118,68 kuna.  Prijenos prihoda iz 2016. godine iznosio je 155.709,36 kuna. 

 

UKUPNI  RASHODI  BILI SU:  314.797,59 kn 

 
 Iz analize financijskog izvješća proizlazi  da je za administrativne rashode utrošeno 

180.597,59 kuna. Od toga rashodi za radnike iznosili su 150.334,73 kuna, za rad 

turističkog ureda utrošeno  27.115,34  kuna, za rad Turističkog  vijeća utrošeno je 

3.147,52  kuna. 

  Za dizajn vrijednosti  utrošeno je 58.225,00 kuna, a za komunikacije vrijednosti 

utrošeno je 4.975,00 kuna. Transfer u proračun Općine Jasenice iznosio je 71.000,00 

kuna. 

 
Podaci u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim  knjigama i 

pokazuju ispravno stanje. 

Turistička zajednica općine Jasenice sredstvima raspolaže sukladno programu rada i 

odlukama tijela. 

Turistička zajednica ima otvoren jedan žiro račun kod OTP banke: 2407000-1100078813. 

Ovlašteni potpisnici dokumentacije platnog prometa su Petra Matek, Martin Baričević i Nada 

Basa. 

 



Nema nepravilnosti u trošenju financijskih sredstava. Sredstvima Turističke zajednice općine 

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

radu Direktora Turističkog ureda i u radu tijela Zajednice nema nepravilnosti, svi poslovi 

obavljaju se u skladu sa Zakonom. 

 

 

ZAKLJUČAK 

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

razdoblju od 01.01. – 31.12.2017. godine održane su 2 sjednice Skupštine, 3 sjednice 

Turističkog vijeća i 2 sjednice Nadzornog odbora. 

Program rada je izrađen sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog 

turizma. Poslovne knjige vode se sukladno Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija. 

Plan korištenja 30% sredstava od boravišne pristojbe koje Zajednica doznačuje Općini 

Jasenice u cijelosti je vraćen Turističkoj zajednici. 

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

propisima, usvojenim Programom rada za 2017. godinu te odlukama  Turističkog  vijeća i 

Skupštine. 

Nakon obavljenog nadzora možemo zaključiti da nemamo primjedbi na rad Turističke 

zajednice općine Jasenice. 

 
         Izvješće Nadzornog odbora TZO Jasenice upućuje se Turističkom vijeću i 

Skupštini na raspravu i usvajanje. 

 

Izvješće sadrži, 

- tablicu ostvarenja financijskog plana  

- račun prihoda i rashoda 

- bilancu 

 

 

Izvješće sastavili: 

 

Članovi Nadzornog odbora:                              

 

Marijana Šarlija       __________________      

                                                  

 

Dane Rončević         ___________________ 


