
 

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU 

 

NADZORNOG ODBORA 

 TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ŽUPANJE 

za period od 01. 01. - 21. 12. 2016. godine 

 

 

Izvješće se podnosi temeljem članka 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju 
hrvatskog turizma, članka 33. Statuta Turističke zajednice grada Županje i članka 7. i 8. 
Poslovnika o radu Nadzornog odbora. 

 

1. Opći podaci o samome nadzoru 
Nadzorni odbor TZ grada Županje obavio je dana 28. prosinca 2016. godine nadzor nad 
poslovanjem TZ grada Županje za razdoblje 01. siječnja – 21. prosinca 2016. godine. 
 

Obavljen je nadzor nad: 
      • vođenjem poslova turističke zajednice, 
      • materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima turističke zajednice, 
      • izvršenjem i provedbom programa rada i financijskog plana turističke zajednice. 
      

 

2. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice 

Poslovnom Visa karticom raspolaže direktor Turističkog ureda. Poslovna kartica koristi se za 
potrebe plaćanja na službenom putu u slučajevima kada nije moguće ili je otežano virmansko 
plaćanje za potrebe realizacije programa rada. 

 

Slijedom obavljenog nadzora, Nadzorni odbor utvrđuje da direktor Turističkog ureda vodi 
uredno poslovanje Turističkog ureda. Tijela TZ grada Županja obavljaju svoje zakonom 
propisane zadaće i prate tijek realizacije programa rada i financijskog plana TZ grada Županja 
te rad Turističkog ureda i direktora u 2016. godini. 

 

3. Izvršenje i provedba programa rada i financijskog plana 

Prihodi TZ grada Županje za razdoblje 01. siječnja do 21. prosinca 2016. godine iznosili su: 
505.167,33 kn, dok su rashodi za isto razdoblje iznosili su: 461.259,23 kn. 

Temeljem obavljene provjere, podaci u financijskim izvješćima odgovaraju podacima 
iskazanim u poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje. Sredstvima 



 

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

 

4. Prijedlog Izmjena i dopuna (Rebalansa) Programa rada s financijskim planom za 
2016. godinu 
Nakon realiziranih brojnih aktivnosti, te praćenja financijskih prihoda i rashoda u 2016. godini, 
ustanovljena je potreba za rebalansom financijskog plana, kako na prihodovnoj tako i na 
rashodovnoj strani. Polazišne smjernice za izradu Rebalansa: 
- smanjeni prihod sredstva s osnove boravišne pristojbe, te smanjenje sredstava turističke 

članarine u razdoblju od siječnja do 21. prosinca 2016. godine, 
- smanjeni prihod sredstava od strane državnog i županijskog proračuna, te smanjeni 

prihod od transfera HTZ-a 
- povećani prihod sredstava iz gradskog proračuna i povećanje prihoda od drugih 

aktivnosti 
- pojedine aktivnosti i projekti nisu realizirali zbog manjka financijskih sredstava ili nisu 

prošli na kandidiranim natječajima. 
 
 
Zaključak: 
Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Turističke zajednice grada 
Županje za period od 01. 01. - 21. 12. 2016. godine, jednoglasno je prihvaćeno.   
  
Izvješće se prosljeđuje Turističkom vijeću i Skupštini Turističke zajednice grada Županje, te 
Turističkom vijeću Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije na usvajanje, zajedno 
s Prijedlogom Izmjena i dopuna (Rebalansa) Programa rada s financijskim planom za 2016. 
godinu. 
 
 

        Predsjednik Nadzornog odbora 

             Turističke zajednice grada Županje 

           Alen Mikić 

                                                                                                            

                                                                                                                            ________________ 

 


