IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE
ZAJEDNICE OPĆINE JASENICE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - RUJAN 2017.
Sukladno članku 20. Zakona i članku 32.Statuta Turističke zajednice općine Jasenice članovi
Nadzornog odbora Marijana Šarlija i Dane Rončević proveli su nadzor u Turističkoj zajednici
Jasenice. Olivera Perhat nije prisustvovala nadzoru zbog bolesti. Predmet nadzora je
poslovanje TZO Jasenice.
1.Opći podaci o nadzoru
- nadzor je izvršen 11. listopada 2017.godine
- izvršen nadzor
vođenje poslova turističke zajednice
materijalnog i financijskog poslovanja i raspolaganja sredstvima turističke zajednice
izvršenja i provedbe programa rada i financijskog plana turističke zajednice
- Nadzorom je pregledana slijedeća dokumentacija
Zapisnici s tijela turističke zajednice
Financijsko izviješće od siječnja-rujna 2017.godine
Izvješće o izvršenju programa rada od siječnja-rujna 2017.godine
2. Vođenje poslova turističke zajednice
2.1. Djelovanje Turističke zajednice u skladu je sa zakonima i aktima te odlukama skupštine i
turističkog vijeća.
1. U prvih devet mjeseci 2017.godine održana je jedna sjednica Skupštine:
-

07.03.2017.g. na kojoj je usvojen Zapisnik sa 5. sjednice Skupštine, usvojeno izvješće
Nadzornog odbora o poslovanju Zajednice u 2016.g.; usvojeno Izvješće o radu
Turističkog vijeća; prihvaćeno Izvješće o izvršenju Programa rada za 2016.g. i
statistički pokazatelji turističkog prometa za 2016.; usvojeno Godišnje financijsko
izvješće za 2016.g. i donesena odluka o raspodjeli viška sredstava prenesenih iz
2016.godine.

2. Održane su dvije sjednice Turističkog Vijeća.
-

28.02.2017.g.,10.sjednica na kojoj je usvojen Zapisnik sa 9.sjednice, usvojeno
Izvješće Nadzornog odbora o poslovanju Zajednice u 2016.g., usvojeno Izvješće o
izvršenju Programa rada za 2016.g i statistički pokazatelji turističkog prometa.,
usvojeno Godišnje Financijsko izvješće za 2016.g. i donesena odluka o raspisivanju
natječaja za sezonskog djelatnika.

-

27.04.2017.g.11.sjednica na kojoj je usvojen Zapisnik sa 10. sjednice, usvojeno
Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01.-31.03.2017.g., usvojen prijedlog aktivnosti
za realizaciju Programa rada za 2017.g, donesena odluka o primanju sezonskog
djelatnika.

3. Turističko vijeće i Skupština izvršavaju sve poslove definirane Zakonom i statutom.

4. Turistička zajednica donijela je sve poslovnike i akte propisane Zakonom i statutom.
5. 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
Financijska izvješća sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama turističke
zajednice i pokazuju ispravno stanje.
UKUPNI PRIHODI od siječnja-rujna 2017.godine
Iz prezentirane dokumentacije Izvještaja o prihodima i rashodima, Financijskog plana i
Izvješća o izvršenju Programa rada vidljivo je da su prihodi planirani u iznosu od
517.500,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 383.922,53 kn.
Prihod od boravišne pristojbe ostvaren je u iznosu od 204.665,45 kn.
Prihod od članarine ostvaren je u iznosu od 23.473,17 kn.
Ostali nespomenuti prihodi su 74,55 kn od kamata na depozit.

UKUPNI RASHODI
Prema predočenom izvještaju o prihodima i rashodima za razdoblje od 1.siječnja do 30.rujna
2017.godine ostvareni rashodi imaju slijedeću strukturu:
- Rashodi za zaposlene
- Materijalni rashodi
- Rashodi za usluge
- Financijski rashodi
- Ostali rashodi

109.165,11
6.377,83
11.812,02
3.020,72
1.200,00

Iz analize financijskog izvješća proizlazi da je za administrativne rashode utrošeno
131.575,68 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 turističke zajednice.
Turistička zajednica općine Jasenice ima otvoren jedan žiro račun kod OTP banke:
2407000-1100078813.
Ovlašteni potpisnici dokumentacije platnog prometa su Martin Baričević, Petra Cupać i Nada
Basa.
Tijela turističke zajednice obavljaju svoje poslove u skladu sa zakonom.

4. Provedba programa rada i financijskog plana turističke zajednice
- Za poticanje i sudjelovanje u uređenju općine planirano je 97.000,00 kuna, a utrošeno je
58.225,00 kuna što je 66,6 % od plana.
-Za Manifestacije i potpore istima planirano je 28.000,00 kuna, a utrošeno je 0,00 kuna.
Organizaciju manifestacija u cijelosti su preuzeli ugostitelji.
Online komunikacije
Planirano je utrošiti 5.000,00 kuna, a utrošeno je 2.100,00 kuna, što je 42 % od plana.
Offline komunikacija
Planirano je utrošiti 12.000,00 kuna, a utrošeno je 0,00 kuna.
Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 437.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 191.900,68
kuna što je 44 % od plana.
Po obavljenom nadzoru možemo zaključiti da nemamo nikakvih primjedbi na vođenje
poslova zajednice.
Izvršenje i provedba Programa rada i financijskog plana je također u skladu sa zakonom.
Izvješće Nadzornog odbora TZO Jasenice upućuje se Turističkom Vijeću i Skupštini na
raspravu i usvajanje.
Izvješće sadrži:
- tablicu ostvarenja financijskog plana s iskazanim indeksima
- račun prihoda i rashoda
- izvješće o izvršenju programa rada za razdoblje 01.01.-30.09.2017.

Izvješće sastavili:

Marijana Šarlija _________________
Dane Rončević _________________

