
  
Na temelju članka 19. stavak 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma 
(NN 152/08) i članka 33. stavak 4. Statuta Turističke zajednice mjesta Zlarin Nadzorni odbor 
zajednice, na sjednici održanoj dana 03. ožujka 2016. godine donio je 
 
 

P O S L O V N I K 
o radu Nadzornog odbora Turističke zajednice 

mjesta Zlarin 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovim poslovnikom uređuje se način rada Nadzornog odbora Turističke zajednice mjesta Zlarin (u 
daljnjem tekstu: Nadzorni odbor), obveze i odgovornosti članova Nadzornog odbora, sazivanje i 
vođenje sjednice, te druga pitanja značajna za rad istog. 
 

Članak 2. 
Sjednicama Nadzornog odbora redovito prisustvuje direktor Turističkog ureda i po potrebi druge 
stručne osobe. 
 

Članak 3. 
Nadzorni odbor ima tri člana od kojih su: 

 dva člana koje bira Skupština Turističke zajednice mjesta Zlarin  

 jedan član kojeg delegira Turističko vijeće Turističke zajednice Šibensko-kninske županije. 
 

Članak 4. 
Nadzorni odbor nadzire: vođenje poslova Turističke zajednice, materijalno i financijsko poslovanje i 
raspolaganje sredstvima Zajednice i izvršenje i provedbu programa rada i financijskog  plana 
Zajednice. 
Nadzorni odbor prema stavku 1. ovog članka obavlja nadzor sukladno Zakonu o turističkim 
zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Statutu Zajednice. 

 obavljenom nadzoru Nadzorni odbor podnosi pisano izvješće Turističkom vijeću i Skupštini 
Zajednice te Turističkom vijeću Turističke zajednice Šibensko-kninske županije. 

U izvješću je Nadzorni odbor dužan posebno navesti: 
1. Djeluje li Turistička zajednica mjesta Zlarin sukladno Zakonu i aktima Zajednice te odlukama 

Skupštine i Turističkog vijeća. 
2. Jesu li godišnja i druga financijska izvješća sastavljena sukladno stanju iz poslovnih knjiga 

Zajednice i pokazuju li ispravno stanje. 
3. Ocjenu o poslovanju i vođenju poslova. 
4. Da li se Program rada i financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri. 
5. Mišljenje i savjete o mogućnostima za poboljšanje u provedbi programa rada i financijskog 

plana. 
 
 
 
 
 



Članak 5. 
Nadzorni odbor radi na sjednicama. 
Sjednica se mora održati najmanje dva puta godišnje, i uvijek kada je to značajno za Turističku 
zajednicu mjesta Zlarin. 

Članak 6. 
Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje većina članova, a odluke 
donosi većinom glasova ukupnog broja članova. 
 
 
II. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA 
 
 

Članak 7. 
Radom Nadzornog odbora rukovodi predsjednik koji je odgovoran za pravodoban i uredan rad 
Nadzornog odbora. 
 
U skladu sa stavkom 1. ovog članka predsjednik Nadzornog odbora: 

 saziva i predsjedava sjednici Nadzornog odbora 

 osigurava nesmetano odvijanje rada Nadzornog odbora 

 brine da se na vrijeme izradi izvješće o izvršenom nadzoru 

 potpisuje izvješća o nadzoru te zapisnike 

 obavlja i druge poslove sukladno zakonu, Statut Turističke zajednice mjesta Zlarin  i ovim 
Poslovnikom. 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika ista prava ima zamjenik predsjednik Nadzornog 
odbora. 
 
 
III. TIJEK, SADRŽAJ I NAČIN RADA NA SJEDNICI NADZORNOG ODBORA 
 
 

Članak 8. 
Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik najmanje pet dana prije početka održavanja 
sjednice. Sjednica se saziva pismenim pozivom. U pozivu se naznačuje prijedlog dnevnog reda 
sjednice. 
 

Članak 9. 
Prije utvrđivanja dnevnog reda Nadzorni odbor verificira zapisnik sa prethodne sjednice, a potom 
utvrđuje dnevni red. Dnevni red se može utvrditi prema prijedlogu iz poziva ili na samoj sjednici. 
 
 

Članak 10. 
O radu sjednice Nadzornog odbora vodi se zapisnik kojeg potpisuju predsjednik i zapisničar. 
Zapisnik iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati: 

1. redni broj sjednice 
2. dan, mjesto i sat početka rada sjednice 
3. imena prisutnih članova Nadzornog odbora i imena drugih sudionika sjednice 
4. konstatacija da postoji kvorum 
5. predloženi – usvojeni dnevni red 
6. tijek razmatranja i rasprave s imenom sudionika 



7. tijek odlučivanja 
8. odluke i zaključke donijete po pojedinim točkama dnevnog reda 
9. naznaku vremena završetka sjednice 
10. potpis zapisničara i predsjednika, odnosno njegovog zamjenika 

 
Članak 11. 

Zapisnik sjednice Nadzornog odbora dostavlja se članovima Nadzornog odbora. 
Jedan primjerak zapisnika sa svim materijalima sa sjednice čuva se u pismohrani Turističke mjesta 
Zlarin. 
 
 
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 
 

Članak 12. 
Za primjenu odredbi ovog Poslovnika zadužen je predsjednik Nadzornog odbora, a za tumačenje 
odredbi nadležan je Nadzorni odbor. 
 

Članak 13. 
Ovaj poslovnik stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
        Predsjednik Nadzornog odbora 
 
         Andrea Alfier 
   

 
 
                              

 
 
 




