IZVJEŠĆE
O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE JASENICE ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ - RUJAN 2018.
Sukladno članku 20. Zakona i članku 32.Statuta Turističke zajednice Općine Jasenice članovi
Nadzornog odbora Dane Rončević, Olivera Perhat i Marijana Šarlija proveli su nadzor u
Turističkoj zajednici Jasenice. Predmet nadzora je poslovanje TZO Jasenice .
1.Opći podaci o nadzoru
-

nadzor je izvršen 31.10.2018. 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 2018. godine
 Izvješće o izvršenju programa rada od siječnja-rujna 2018. 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 2018. godine održane su dvije sjednice Skupštine:

-

12.03.2018.g. na kojoj je

usvojen Zapisnik sa 7. sjednice, usvojeno Izvješće

Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2017.g.; usvojeno Izvješće o radu
Turističkog vijeća za 2017.g. ; prihvaćeno Izvješće o izvršenju Programa rada za
2017.g. i statistički pokazatelji turističkog prometa za 2017.g. ; usvojeno Godišnje
financijsko izvješće za 2017.g. odbijena Odluka o rasporedu viška prihoda iz
2017..godine.

-

26.03.2018.g. usvojena Odluka o raspodjeli viška sredstava iz 2017. godine

2. Održane su dvije sjednice Turističkog Vijeća:

-

12.02.2018.g., 13. sjednica na kojoj je usvojen Zapisnik sa 12. sjednice, usvojeno
Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2017.g., usvojeno Izvješće o
izvršenju Programa rada za 2017. g i statistički pokazatelji turističkog prometa.,
usvojeno Godišnje Financijsko izvješće za 2017.g.,

donesena odluka o ukidanju

naknade Predsjedniku i članovima Vijeća, donesena Odluka o potpori zaposleniku za
bolovanje duže od 90 dana, donesena Odluka o kupnju ukrasnog bilja, odabran
ponuđač za izradu službene i reklamne natpisne table za Turistički ured, Raspisan
Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

-

29.05.2018., 14.sjednica, na kojoj je usvojen Zapisnik sa 13. sjednice,

usvojeno

Financijsko izvješće za razdoblje 01.01.-31.03.2018.g., usvojen prijedlog aktivnosti za
realizaciju Programa rada za 2018.g., donesena odluka o kupnji klupice za odmor na
šetnici u Modriču.
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 2018. 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 614.100,00
kn, a ostvareni su u iznosu od 414.544,56 kn.
Prihod od boravišne pristojbe ostvaren je u iznosu od 212.327,97 kn.
Prihod od članarine ostvaren je u iznosu od 20.330,23 kn.
Prihod iz državnog proračuna ostvaren je u iznosu od 540,62 kune i prihod od drugih
aktivnosti (sufinanciranje manifestacije Sajma) u iznosu od 1.500,00 kn.
Ostali nespomenuti prihodi su 42,70 kn od kamata.
Iz prethodne godine preneseno je 179.803,04 kn.
UKUPNI RASHODI od siječnja-rujna 2018. godine
Prema predočenom izvještaju o prihodima i rashodima za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna
2018. godine ostvareni rashodi imaju slijedeću strukturu:
- Rashodi za zaposlene
- Materijalni rashodi
- Rashodi za usluge
- Financijski rashodi

128.673,58
10.513,21
11.659,73
2.326,22

Iz analize financijskog izvješća proizlazi da je za administrativne rashode utrošeno
153.172,74 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 Petra Matek, Martin Baričević 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 20.000,00 kuna, utrošeno je
4938,75 kn što je 25% od plana.

-

Za manifestacije i potpore istima planirano je 15.000,00 kuna, a utrošeno je 21.672,71
kn što je što je 44,5% više od planiranog.

-

Online komunikacije

Planirano je utrošiti 10.000,00 kuna, a utrošeno je 1.643,75 kuna, što je 16,44% od plana.
Pod ovu stavku spada održavanje web stranice.

-

Offline komunikacija

Za oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora planirano je bilo
utrošiti 8.000,00 kn a utrošeno je 10.000,00 kn što je 25% više od planiranog.
Navedena stavka se odnosi na Udruženo oglašavanje destinacije ''Zadar Region 2018''.
Za projekt Pointers plan je bio 10.000,00 kn a utrošeno je 5.250,00 kn što je 52,50% od plana.
Za info table planirano je bilo utrošiti 2.000,00 kn a utrošeno je 6.062,50 kn i to za izradu
službene ploče te reklamnog natpisa na Turistički ured.

-

Ostalo (planovi razvoja turizma)

U okviru ove stavke nisu planirani nikakvi troškovi ali je utrošeno 200,00 kn i to za članarinu
LAG ''Bura''.
Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 425.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 202.940,45
kuna što je 47,75 % 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 i strukturom

-

račun prihoda i rashoda

-

izvješće o izvršenju Programa rada za razdoblje 01.01.-30.09.2018.g.

Izvješće sastavili:

Marijana Šarlija

_________________

Dane Rončević

__________________

Olivera Perhat

__________________

