
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE NEDELIŠĆE 

NADZORNI ODBOR 

 

IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA TZO NEDELIŠĆE 

ZA RAZDOBLJE 01.01.2013. – 31.12.2013. 

Na temelju članka 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma 

(NN 152/08), članka 31. Statuta i Poslovnika o radu Nadzornog odbora TZO Nedelišće dana 

19. veljače 2014. godine obavljen je nadzor nad zakonitošću rada i poslovanja TZO Nedelišće 

za razdoblje od 01. siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2013. godine. 

 

Prilikom nadzora, izvršen je nadzor nad: 

1. vođenjem poslova turističke zajednice 

2. materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima turističke 

zajednice 

3. izvršenjem i provedbom programa rada i financijskog plana turističke zajednice 

 

1. Vođenje poslova turističke zajednice 

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

skupštine i turističkog vijeća, no uočeno je nekoliko nepravilnosti nastalih zbog ustrojenja 

Turističkog ureda tek u svibnju 2013. godine i samim time nepostojanja profesionalnog 

angažmana zaposlene osobe u TZO Nedelišće. Nadzorni odbor nalaže da se nepravilnosti 

otklone u najkraćem roku. 

Skupština TZO Nedelišće u 2013. godini održala je dvije sjednice. Na sjednici 27. ožujka 

2013. godine Skupština je usvojila Izvješće o radu TZO Nedelišće za 2012. godinu u roku, 

Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima za 2012. godinu, te Izvješće o radu Nadzornog 

odbora za 2012. godinu. Odlukom je ustrojen Turistički ured TZO Nedelišće. Na sjednici 

održanoj 29. listopada 2013. godine Skupština je usvojila Godišnji program rada i financijski 

plan za 2014. godinu u roku, a donesene su Odluke o novim predstavnicima članova 

Skupštine.  

Turističko vijeće je u 2013. godini održalo sedam sjednica na kojima je razmatralo i donosilo 

provedbene odluke, te razmatralo i predlagalo godišnje programske i financijske dokumente i 

izvješća Skupštini. Zapisnici i sva dokumentacija sa sjednica Turističkog vijeća čuva se u 

Turističkom uredu TZO Nedelišće. U Izvješću o radu Turističkog vijeća za 2013. godinu 

ukratko su opisane sve održane sjednice prema dnevnom redu i zapisniku. Sjednice su 

održane 28. veljače, 11. travnja, 13. svibnja, 19. rujna, 10. listopada, 14. studenog i 17. 

prosinca 2013. godine. Na sjednicama je Turističko vijeće donijelo opće akte za Turistički 

ured, te je provelo proceduru zapošljavanja stručnog suradnika na 4-satno radno vrijeme. 

Turističko vijeće je na prvoj sjednici novog predsjednika TZO Nedelišće Darka Danie 



održanoj 19. rujna 2013. godine prihvatilo odluku o zamjeniku predsjednika TZO Nedelišće, 

vijećnici Ivanki Novak. U 2013. godini Turističko vijeće nije izradilo Izvješće o svom radu za 

2012. godinu.  

Godišnji program rada i financijski plan za 2014. godinu usvojen je u roku i izrađen je u 

skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica. Za 2013. godinu nije 

donesen zajednički plan korištenja sredstava transfera 30% dijela boravišne pristojbe u skladu 

sa Zakonom. Godišnje financijsko izvješće za 2012. godinu je doneseno u roku i u skladu sa 

Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica. 

U Turističkom uredu su u 2013. godini obavljani stručni i administrativni poslovi vezani uz 

zadaće turističke zajednice. 

 

2. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice 

Uvidom u financijska izvješća izrađena u skladu sa standardima u sustavu turističkih 

zajednica i knjigovodstvena financijska izvješća, utvrđeno je da su godišnja i kvartalna 

financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama turističke zajednice 

i pokazuju ispravno stanje. 

Prihod TZO Nedelišće u 2013. godini je iznosio 307.090,46 kuna, a rashod 248.100,51 kunu. 

Višak od 58.989,95 kuna je rezultat dodatne dotacije Općine Nedelišće u studenom zbog 

predfinanciranja dva projekta HTZ-a, a za koji su sredstva vraćena na samom kraju 

financijske godine.  

Knjigovodstvena vrijednost dugotrajne imovine TZO Nedelišće na dan 31. prosinca 2013. 

godine iznosi 71.887,82 kune.  

Nakon pribrajanja prijenosa viška sredstava iz 2012. godine u iznosu od 90.522,06 kuna 

(dugotrajna imovina) i amortizacije inventara u iznosu od 19.084,79 kuna, financijski rezultat 

na kraju 2013. godine iznosi 130.427,22 kune. Stanje financijske imovine na dan 31.12.2013. 

iznosilo je 59.162,51 kuna. 

Knjigovodstvene i računovodstvene usluge je za TZO Nedelišće u 2013. godini obavljala 

Rajka Srnec temeljem Odluke Turističkog vijeća s kojom je sklopljen Ugovor o djelu. Odluka 

je donesena tek u rujnu 2013. godine. Računovodstveno poslovanje vodilo se prema Uredbi o 

računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 10/08, 07/09). Financijski izvještaji predavani su 

u roku. Plaćanja je odobravao i potpisivao dokumentaciju platnog prometa predsjednik TZO 

Nedelišće Mladen Horvat do svibnja 2013., zatim novi predsjednik Darko Dania, a nakon 

Odluke i zamjenica predsjednika Ivanka Novak u slučaju spriječenosti predsjednika. 

Bankovni račun TZO Nedelišće vodi se u Zagrebačkoj banci, a IBAN je 

HR1623600001101734036. Bankovnom karticom raspolaže predsjednik TZO Nedelišće 

Darko Dania.  

Sredstvima turističke zajednice se raspolagalo u skladu s programom rada i odlukama tijela u 

mjeri u kojoj je to bilo moguće, a zbog odstupanja je izrađena Izmjena i dopuna financijskog 

plana TZO Nedelišće za 2013. godinu.  

 



3. Izvršenje i provedba programa rada i financijskog plana turističke zajednice 

Godišnji program rada i financijski plan TZO Nedelišće je u 2013. godini izvršavan u skladu s 

mogućnostima i dinamikom pritjecanja financijskih prihoda.  

TZO Nedelišće je tijekom 2013. godine radila na ostvarenju ciljeva zadanih u Programu rada. 

Profesionaliziran je rad TZO Nedelišće ustrojenjem Turističkog ureda u Nedelišću koji je s 

radom započeo u svibnju 2013. godine. Jedan od glavnih ciljeva TZO Nedelišće u 2013. 

godini bio je povećati posjećenosti područja i povećanje zarade od turističke djelatnostima što 

je i ostvareno jer je ukupan broj dolazaka povećan za 40%, a noćenja za 60% naspram 2012. 

godine. TZON je u 2013. godini razvijala postojeće manifestacije koje su bile zacrtane u 

programu rada, a oglašavanje aktivnosti provođeno je kontinuirano kako je bilo i planirano. 

Dio aktivnosti predviđenih u programu rada nije izvršen zbog neodobravanja financiranja 

projekata, ukidanje akcije od strane HTZ-a i zbog ustrojenja Turističkog ureda tek polovicom 

godine. Provedena su dva projekta, sufinancirana od strane HTZ-a, a koja nisu bila 

predviđene u programu rada. 

Godišnji program rada i financijski plan izvršavali su se u mjeri u kojoj je to bilo moguće, a 

zbog odstupanja u pojedinim aktivnostima je u prosincu na sjednici Turističkog vijeća 

usvojena Izmjena i dopuna financijskog plana TZO Nedelišće za 2013. godinu. 

Pregled dokumentacije izvršen je na temelju metode uzoraka koji predstavljaju 

reprezentativni skup podataka. 

 

 

Predsjednik Nadzornog odbora                                 Miljenko Vizinger 

                                                                      _____________________________ 

 

Članovi Nadzornog odbora                   Ivan Kriković                             Vitomir Rajter 

                                                   ______________________          _______________________ 

 

 

 

U prilogu: 

1. Financijsko izvješće TZO Nedelišće za 2013. godinu  

2. Izvršenje prihoda i rashoda TZO Nedelišće 01.01.2013. – 31.12.2013.  

 


