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1. OPĆI PODACI O SAMOME NADZORU
 
Nadzorni odbor TZ  mjesta Zlarin
materijalnim i financijskim poslovanjem, raspolaganjem sredstvima turističke zajednice 
izvršenjem  programa rada i financijskog plana turističke zajednice.
 
Nadzor je izvršen dana 21. ožujka
razdoblju od 01.siječnja do 31
 
Dokumentacija koja je pregledavana tijekom nadzora:
 

o Izvješće o radu ureda i dir
o Financijska izvješća za razdoblje 01.01.
o Izvještaj o prihodima i rashodima (Knjiga P
o Zapisnici i popratna dokumentacija sa sjednica Turističkog vijeća i Skupštine

    
                                     
2. VOĐENJE POSLOVA TURISTIČKE 
 
Turistička zajednica  mjesta Zlarin

te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća.
 

Turističko vijeće je u nadziranom razdoblju 
   

1. Sjednica Turističkog vijeća,  održana 
 

1. Prihvaćanje zapisnika sa zadnjeg vijeća

2. Izvještaj o radu iz 2013.

3. Financijski izvještaj 2013.

4. Program rada i financijski plan za 2014.

5. Kratak izvještaj o Adventu

6. Priprema sezone 

 
2. Sjednica Turističkog vijeća, 

 
1. Prihvaćanje zapisnika sa prethodne sjednice vijeća

2. Izvještaj o radu 01.01.-

3. Financijski izvještaj 01.01.

4. Rebalans financijskog plana

5. Program rada i financijski plan za 2015.

6. Ostavka Rozalke Cukrov s mjesta člana Nadzornog odbora
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OPĆI PODACI O SAMOME NADZORU 

Zlarin je nadzor nad vođenjem poslova turističke zajednice, 
materijalnim i financijskim poslovanjem, raspolaganjem sredstvima turističke zajednice 

programa rada i financijskog plana turističke zajednice. 

Nadzor je izvršen dana 21. ožujka 2015. godine, a nadzirano je poslovanje TZ  
31. prosinca 2014. godine.  

Dokumentacija koja je pregledavana tijekom nadzora: 

Izvješće o radu ureda i direktora za razdoblje 01.01.-31.12.2014. 
za razdoblje 01.01.- 31.12.2014. 

ma i rashodima (Knjiga P-R; PR-RAS-NPF 2014-12
Zapisnici i popratna dokumentacija sa sjednica Turističkog vijeća i Skupštine

VOĐENJE POSLOVA TURISTIČKE ZAJEDNICE 

mjesta Zlarin  djeluje u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice 
te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća. 

je u nadziranom razdoblju održalo  dvije sjednice, kako slijedi:

. Sjednica Turističkog vijeća,  održana 17. svibnja 2014., s sljedećim dnevnim redom: 

Prihvaćanje zapisnika sa zadnjeg vijeća 

Izvještaj o radu iz 2013. 

Financijski izvještaj 2013. 

Program rada i financijski plan za 2014. 

Kratak izvještaj o Adventu 

 održana 08. studenog 2014., s sljedećim dnevnim redom: 

Prihvaćanje zapisnika sa prethodne sjednice vijeća 

-30.09.2014. 

Financijski izvještaj 01.01.-30.09.2014. 

Rebalans financijskog plana 

Program rada i financijski plan za 2015. 

Ostavka Rozalke Cukrov s mjesta člana Nadzornog odbora 

je nadzor nad vođenjem poslova turističke zajednice, 
materijalnim i financijskim poslovanjem, raspolaganjem sredstvima turističke zajednice te 

. godine, a nadzirano je poslovanje TZ  mjesta Zlarin u 

12)     
Zapisnici i popratna dokumentacija sa sjednica Turističkog vijeća i Skupštine 

djeluje u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice 

, kako slijedi: 

., s sljedećim dnevnim redom:  

s sljedećim dnevnim redom:  



 

 

 

7. Održavanje redovne skupštine 

8. Razno 

 
Skupština je u nadziranom razdoblju održala 
 
1. Sjednica  Skupštine, održana 
 

1. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja

2. Usvajanje zapisnika  

3. Izvještaj o radu za 2013.

4. Financijski izvještaj za 2013.

5. Izvještaj nadzornog odbora

6. Program i financijski plan za 2014.

7. Priprema sezone 

8. Razno  

2. Sjednica  Skupštine, održana 
 
1. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice

3. Izvještaj o radu za period 01.01.

4. Financijski izvještaj za period 01.01.

5. Rebalans financijskog plana za 2014.

6. Program rada i financijski plan za 2015.

7. Ostavka člana Nadzornog odbora

8. Razno  

Nadzorni odbor je u nadziranom razdoblju održao jednu sjednicu.
 
1. Sjednica Nadzornog odbora, održana 
 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice

2. Financijsko izviješće za 2013
3. Izvješće o radu Nadzornog odbora za 201

 
 
Skupština i Turističko vijeće TZ  
turističkim zajednicama i promicanja hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: Zakon) i 
Statutom. 
Turistička zajednica djeluje u skladu sa zakonima i aktima Turističke zajednice te odlukama 
Skupštine i Turističkog vijeća. 
Godišnji program rada donesen je i izrađen u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu 
turističkih zajednica. 
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Održavanje redovne skupštine  

je u nadziranom razdoblju održala dvije sjednice. 

Sjednica  Skupštine, održana 31. svibnja 2014., s sljedećim dnevnim redom:

Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja 

Izvještaj o radu za 2013. 

Financijski izvještaj za 2013. 

Izvještaj nadzornog odbora 

Program i financijski plan za 2014. 

2. Sjednica  Skupštine, održana 07. prosinca 2014., s sljedećim dnevnim redom:

Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja 

Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

Izvještaj o radu za period 01.01.-30.09.2014. 

Financijski izvještaj za period 01.01.-30.09.2014. 

Rebalans financijskog plana za 2014. 

Program rada i financijski plan za 2015. 

Ostavka člana Nadzornog odbora 

je u nadziranom razdoblju održao jednu sjednicu. 

ica Nadzornog odbora, održana 18. 05. 2014., s sljedećim dnevnim 

Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

Financijsko izviješće za 2013.  
Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2013. godinu.  

Skupština i Turističko vijeće TZ  mjesta Zlarin izvršavaju sve poslove definirane Zakonom o 
turističkim zajednicama i promicanja hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: Zakon) i 

Turistička zajednica djeluje u skladu sa zakonima i aktima Turističke zajednice te odlukama 
ijeća.  

Godišnji program rada donesen je i izrađen u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu 

sljedećim dnevnim redom: 

., s sljedećim dnevnim redom: 

., s sljedećim dnevnim redom: 

izvršavaju sve poslove definirane Zakonom o 
turističkim zajednicama i promicanja hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: Zakon) i 

Turistička zajednica djeluje u skladu sa zakonima i aktima Turističke zajednice te odlukama 

Godišnji program rada donesen je i izrađen u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu 



 

 

 
Izvješće o ostvarenju financijskog plana za razdoblje 01.01.
doneseno u skladu sa Zakonom i standardima u 
 
 
3. MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA TURISTIČKE 

ZAJEDNICE  
 
Izvještaj o prihodima i rashodima sastavljen je u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama 
turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje.

 
- ukupni prihodi u razdoblju 01.01.
243.790,90  kn 
 
- prihodi prema vrstama:   
 

Prihodi od boravišne pristojbe

Prihodi od turističke članarine

Prihodi iz proračuna 

Prihodi od drugih aktivnosti

Prijenos prihoda prethodne godine

Ostali nespomenuti prihodi 

Prihodi iz nautičkog turizma

Prihodi po natječajima

 
 

- rashodi prema vrstama:   

 

ADMINISTRATIVNI RASHODI

DIZAJN VRIJEDNOSTI

KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

INTERNI MARKETING

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

POSEBNI PROGRAMI

OSTALO 

TRANSFER 

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU

 
Podaci u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama 
turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje.
 
Raspolaganje sredstvima turističke zajednice:
o Sredstvima turističke zajednice raspolaže se u skladu s programom rada, odlukama 

tijela turističke zajednice te utvrđenim ovlastima.
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Izvješće o ostvarenju financijskog plana za razdoblje 01.01.-31.12.2014. izrađeno je i 
doneseno u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica

MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA TURISTIČKE 

Izvještaj o prihodima i rashodima sastavljen je u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama 
turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje. 

ukupni prihodi u razdoblju 01.01.-31.12.2014.  iznose 262.476,04 kn, a ukupni rashodi su 

 

Prihodi od boravišne pristojbe 65.980,99 

Prihodi od turističke članarine 30.627,93 

Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog 10.000,00 

Prihodi od drugih aktivnosti 18.207,73 

Prijenos prihoda prethodne godine 25.288,05 

Ostali nespomenuti prihodi  0,00 

Prihodi iz nautičkog turizma 107.371,34 

Prihodi po natječajima 5.000,00 

 

ADMINISTRATIVNI RASHODI 102.819,00 

DIZAJN VRIJEDNOSTI 114.177,46 

KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI  22.408,50 

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 0,00 

INTERNI MARKETING 53,00 

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 0,00 

POSEBNI PROGRAMI 0,00 

4.332,94 

TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE (30%) 0,00 

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU 18.685,14 

Podaci u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama 
turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje. 

Raspolaganje sredstvima turističke zajednice: 
Sredstvima turističke zajednice raspolaže se u skladu s programom rada, odlukama 
tijela turističke zajednice te utvrđenim ovlastima. 

. izrađeno je i 
sustavu turističkih zajednica 

MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA TURISTIČKE 

Izvještaj o prihodima i rashodima sastavljen je u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama 

kn, a ukupni rashodi su 

Podaci u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama 

Sredstvima turističke zajednice raspolaže se u skladu s programom rada, odlukama 



 

 

 
o TZ  mjesta Zlarin ima jedan žiro račun:

Jadranske banke d.d. (glavni žiro
plaćanja)  

o Potpisnici dokumentacije platnog prometa 
članovi vijeća Boris Gregov i Ivan Grgić

 
 

Poslovanje direktora turističkog 
pozitivnim i u skladu s Zakonom, Statutom i drugim aktima.
Poslovanje i vođenje poslova tijela TZ  
Zakonom, Statutom i  poslovnicima.
 
 
4. IZVRŠENJE I PROVEDBA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE 

ZAJEDNICE 
 
Program rada i financijski plan izvršavaju se i provode se planiranom dinamikom, u skladu 
s planiranim projektima i potrebnim sredstvima

 
U nadziranom razdoblju ciljevi utvrđeni programom rada ostvareni su u planiranom obujmu i 
planiranom dinamikom.  

 
 

4.1. MIŠLJENJE I SAVJETI O MOGUĆNOSTI POBOLJŠANJA PROVEDBE PROGRAMA RADA I 
FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE

 
Program rada i financijski pla

Statutom te ovlastima. 

 
 

g.Andrija Vukov

g.Gordan Marković

g.Damir Nakić
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ima jedan žiro račun:  2411006-1100021135 kod  
Jadranske banke d.d. (glavni žiro-račun preko kojeg se odvijaju sva bezgotovinska 

dokumentacije platnog prometa su predsjednik /direktor/ Vladimir Buneta, 
članovi vijeća Boris Gregov i Ivan Grgić. 

Poslovanje direktora turističkog ureda i vođenje poslova turističkog ureda ocjenjuje se 
pozitivnim i u skladu s Zakonom, Statutom i drugim aktima. 
Poslovanje i vođenje poslova tijela TZ  mjesta Zlarin ocjenjuje se pozitivnim i u skladu s 
Zakonom, Statutom i  poslovnicima. 

PROVEDBA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE 

Program rada i financijski plan izvršavaju se i provode se planiranom dinamikom, u skladu 
s planiranim projektima i potrebnim sredstvima 

U nadziranom razdoblju ciljevi utvrđeni programom rada ostvareni su u planiranom obujmu i 

MIŠLJENJE I SAVJETI O MOGUĆNOSTI POBOLJŠANJA PROVEDBE PROGRAMA RADA I 
FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE 

gram rada i financijski plan TZ  mjesta Zlarin provodi se u skladu sa Zakonom i 

g.Andrija Vukov 

g.Gordan Marković 

g.Damir Nakić 

___________________________

_____________________

___________________________

račun preko kojeg se odvijaju sva bezgotovinska 

/direktor/ Vladimir Buneta, 

ureda i vođenje poslova turističkog ureda ocjenjuje se 

ocjenjuje se pozitivnim i u skladu s 

PROVEDBA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE 

Program rada i financijski plan izvršavaju se i provode se planiranom dinamikom, u skladu 

U nadziranom razdoblju ciljevi utvrđeni programom rada ostvareni su u planiranom obujmu i 

MIŠLJENJE I SAVJETI O MOGUĆNOSTI POBOLJŠANJA PROVEDBE PROGRAMA RADA I 

se u skladu sa Zakonom i 

______________________ 

____________ 

____________




