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Na temelju članka 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ 

152/08.) i članka 33. Statuta Turističke zajednice mjesta Igrane, a prema usvojenom Poslovniku NO-a, broj: 86-

1/2012., Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12. prosinca 2019. usvaja 

 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENOM NADZORU 

POSLOVANJA TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA IGRANE 

 

 

Nadzorni odbor radio je u slijedećem sastavu: 

- Stjepan Morović, predsjednik, 

- Mijo Lulić, zamjenik predsjednika i 

- Ivo Parun, član.  

 

 

1. Opći podaci o nadzoru  

Nadzor je izvršen 12. prosinca 2019. godine. Nadzirano razdoblje od 11. ožujka 2019. do 12. prosinca 

2019. godine.  

Nadzor je izvršen nad:  

 vođenjem poslova turističke zajednice,  

 materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima turističke zajednice,  

 izvršenjem i provedbom programa rada i financijskog plana turističke zajednice za 2019. godinu i 

 prijedlogom programa rada i financijskim planom za 2020. godinu 

 

Uz dokumentaciju popisanu u Izvješćima NO-a za 2019. godinu pregledana je i slijedeća dokumentacija: 

 

23/2019  15.03.2019. Natječaj za financiranje - turističke manifestacije 2019. - Zahtjev 

18-1/2019 19.03.2019. Poziv na sastanak u Ministarstvo turizma - Zakon o TZ 

24/2019  19.03.2019. Samoprocjena funkcioniranja sustava financijskog upravljanja 

25/2019  20.03.2019. Pozivnica s dostavnicama za 7. sjednicu Skupštine TZMI 

26/2019               20.03.2019. Poziv na II redovnu sjednicu Skupštine TZŽ S-D 

27/2019               21.03.2019. Sporazum projekta ciklo-turističke destinacije za područje klastera 

28/2019  22.03.2019. Javni poziv za financiranje - turističke manifestacije 2019. - Zahtjev 

15-4-1/2019 22.03.2019. Zahtjev za ponudama izrade projekta centra za posjetitelje 

29/2019               26.03.2019. Izvješće  - Radionica za izradu Akcijskog plana PP Biokova 

25-1/2019 29.03.2019. Zapisnik sa 7. redovne sjednice Skupštine TZMI 

25-2/2019 29.03.2019. Odluka o izboru zapisničara i ovjerovitelja zapisnika 

25-3/2019 29.03.2019. Izvješće verifikacijske komisije 

25-4/2019 29.03.2019. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora 
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25-5/2019 29.03.2019. Odluka o donošenju Godišnjeg financijskog izvješća za 2018. 

25-5-1/2019 29.03.2019. Godišnje financijsko izvješće za 2018. 

25-5-2/2019 29.03.2019. Izvješće izvršenja financijskog plana za 2018. (tablica) 

25-6/2019 29.03.2019. Zaključak o samoprocjeni funkcioniranja sustava fin. Upravljanja 

25-7/2019 29.03.2019. Dostava Godišnjeg fin. Izvješća i Izvješća NO TZŽ-SD 

30/2019       04.04.2019. Poziv na kolegij direktora MR 

29-1/2019 08.04.2019. Poziv na radionicu - projekt "Novi Adrion" 

31/2019               08.04.2019. Ponuda za izradu izvedbenog projekta "Hrvatska škrinja" 

32/2019               10.04.2019. Zapisnik sa kolegija direktora MR u Brelima 

33/2019               12.04.2019. Ugovor o donaciji - Judo klub Makarska 

34/2019               15.04.2019. Zahtjev za donacijom  - ragbi škola i vrtić 

18-2/2019 16.04.2019. Primjena zakona o javnoj nabavi i e-račun 

18-3/2019 29.04.2019. Odluka o predstavniku TZŽ S-D u NO TZMI 

35/2019  30.04.2019. Ugovor o radu - parkiralište Žanjeva 

36/2019                02.05.2019. Zaključak o tematskoj raspravi o stanju zdravstvenog sustava 

37/2019                03.05.2019. Poziv na kolegij direktora u poduzetničkom centru - Vrgorac 

38/2019                06.05.2019. Pozivni natječaj za sustav TZ - sufinanciranje projekata 

39/2019                10.05.2019. Ponuda za oglas u tiskanom izdanju vodiča Eyplore Adriatic 2019 

33-1/2019 12.05.2019. Odluka o donaciji - Judo klub Makarska 

34-1/2019 12.05.2019. Odluka o donaciji - Ragbi klub Makarska rivijera 

40/2019                30.05.2019. Prijedlog sporazuma MUP-a i TZ Makarske rivijere 

41/2019                01.06.2019. Ugovor o posredništvu pristupa u Internet mrežu 

42/2019  05.06.2019. Zahtjev za sufinanciranje Centra za posjetitelje  

32-1/2019 06.06.2019. Ugovor o razvoju cikloturističke destinacije  

18-4/2019 14.06.2019. Ugovor o provedbi udruženog oglašavanja u 2019. -klaster MR 

43/2019               20.06.2019. Zamolba za donacijom 

31-1/2019 21.06.2019. Ugovor za izradu izvedbenog projekta Centra za posjetitelje 

44/2019               22.06.2019. Ponuda za kupnju, dostavu i montažu antistres gumenih podloga 

45/2019  23.06.2019. Ugovor o korištenju navoza za brodove i pripadajuće infrastrukture 

46/2019               25.06.2019. Zamolba za donaciju  - VK Zale 

47/2019               26.06.2019. Zamolba za donaciju - DVD Podgora 

48/2019  27.06.2019. Pozivnica s dostavnicama za 10. sjednicu TV TZMI 

46-1/2019 29.06.2019. Ponuda reflektora za plivalište 

48-1/2019 30.06.2019. Zapisnik za 10. redovne sjednice Turističkog vijeća TZMI 

48-2/2019 30.06.2019. Odluka o izboru zapisničara i ovjerovitelja zapisnika 

48-3/2019 30.06.2019. Zaključak o prihvaćanju suradnje s tvrtkom Kocka d.o.o. 

48-4/2019 30.06.2019. Odluka o visini plaće direktora TU TZMI 

48-5/2019 30.06.2019. Odluka o visini plaće informatora na parkiralištu Žanjeva 

48-6/2019 30.06.2019. Javni poziv - športsko rekreacijska dvorana 
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48-7/2019 30.06.2019. Odluka o donaciji - VK Zale 

48-8/2019 30.06.2019. Odluka o donaciji - Udruga Igrane 

48-9/2019 30.06.2019. Odluka o donaciji - DVD Podgora 

49/2019               01.07.2019. Ugovor o sufinanciranju projekta centra za posjetitelje "Hrv.Škrinja" 

48-1-1/2019 01.07.2019. Ugovor o autorskom honoraru - Ribarske večeri (5) 

50/2019  02.07.2019. Zahtjev za odluku o održavanju sajmova, manifestacija i ostalo. 

50-1/2019 03.07.2019. Odluka o održavanju sajmova, manifestacija i priredbi 

51/2019               03.07.2019. Ponuda za kupnju, dostavu i montažu antistres gumenih podloga 

52/2019  03.07.2019. Ugovori o povremenom radu redovnih učenika  

48-6-1/2019 15.07.2019. Zahtjev za najam sporsko-rekreacijske dvorane u Igranima 

53/2019               17.07.2019. Ponuda vatrometa za manifestacije 

54/2019  22.07.2019. Zahtjev za isplatu sredstava - Selektivni oblici tur. Ponude 

55/2019               23.07.2019. Ponuda za dvije vatromet prezentacije 

56/2019               25.07.2019. Ponuda za program NKA 

50-1-1/2019 29.07.2019. Ugovor o autorskom honoraru - Noć kralja Arthura 

35-1/2019 30.07.2019. Ugovor o izmjeni ugovora o radu 

48-4-1/2019 30.07.2019. Ugovor o izmjeni ugovora o radu 

35-2/2019 31.07.2019. Odluka o dodjeli prigodne nagrade 

57/2019               14.08.2019. Zahtjev za dostavu mišljenja o visini turističke pristojbe 

57-1/2019 29.08.2019. Mišljenje o visini turističke pristojbe Tzm Igrane 

35-3/2019 31.08.2019. Odluka o dodjeli prigodne nagrade 

58/2019               04.09.2019. Poziv na radni sastanak - nova pravna regulativa za sustav TZ 

59/2019               06.09.2019. Welcome desk - raspodjela troškova - ugovor 

60/2019              10.09.2019. Ponuda za izradu turističke karte Igrana 

23.1.2019           11.09.2019. Ugovor o sufinanciranju provedbe projekta manif. NKA 

61/2019              16.09.2019. Odluka o visini turističke pristojbe za 2020. 

23.2.2019 17.09.2019. Izvješće o provedenim aktivnostima manif. Dani kralja Arthura 

21.1.2019 17.09.2019. Izvješće o provedenim aktivnostima manif. Dani kralja Arthura 

62/2019  25.09.2019. Potvrda o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa - A.Talijančić 2017. 

63/2019               26.09.2019. Turistički sajam Berlin - raspodjela troškova 

64/2019               27.09.2019. Ugovor o sufinanciranju provedbe projekta manif. NKA 

35-4/2019 29.09.2019. Ugovor o izmjeni ugovora o radu 

65/2019  10.10.2019. Ažuriranje podataka za uplatu turističke članarina 

35-5/2019 11.10.2019. Potvrda o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa  - D.Alač 

66/2019  15.10.2019. Financijsko izvješće i plan ulaganja 2019. - parking Žanjeva 

67/2019  23.10.2019. Potvrda o vrsti djelatnosti i razdoblju rada 

68/2019  24.10.2019. Pozivnica s dostavnicama za 11. sjednicu TV TZMI 

69/2019               24.10.2019. Pozivnica na 11. sjednicu Skupštine LAG-a Adrion 

70/2019               29.10.2019. Ponuda za izradu GDPR projekta 
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68-1/2019 29.10.2019. Zapisnik sa 11. redovne sjednice TV TZMI 

68-2/2019 29.10.2019. Odluka o izboru zapisničara i ovjerovitelja zapisnika 

68-3/2019 29.10.2019. Izvješće o radu direktora i ureda TZMI 

68-3-1/2019 29.10.2019. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu direktora i ureda TZMI 

68-4/2019 29.10.2019. Prijedlog programa rada TZMI za 2020. 

68-4-1/2019 29.10.2019. Prijedlog financijskog plana TZMI za 2020. 

68-5/2019 29.10.2019. Program korištenja 30% sredstava BP za 2020. 

68-6/2019 29.10.2019. Odluka o davanju u najam sportsko-rekreacijske dvorane 

71/2019               16.11.2019. Ponuda za studijsko putovanje - Advent Zagreb-Graz-Hrv.Zagorje 

72/2019               18.11.2019. Ponuda za studijsko putovanje - Advent Zagreb-Graz-Hrv.Zagorje 

73/2019               19.11.2019. Ponuda za izradu GDPR projekta 

74/2019               21.11.2019. Mišljenje/očitovanje na PPR i FP za 2020. godinu 

75/2019               29.11.2019. Zahtjev za očitovanjem/mišljenjem - građevinski radovi - razdoblje 

75-1/2019 02.12.2019. Mišljenje o privremenoj zabrani građevinskih radova u 2020. 

76/2019               04.12.2019. Ponuda online promidžbe destinacije 

77/2019               04.12.2019. Ponuda izrade poslovnih kalendara za 2020. 

78/2019  09.12.2019. Pozivnica s dostavnicama za 7. sjednicu NO TZMI 

79/2019               11.12.2019. Ponuda izrade poslovnih kalendara za 2020. 

 

 Izvodi (FINA) boravišne pristojbe i turističke članarine, 

 Izvodi (ZABA) žiro-računa, 

 Urudžbeni zapisnik Turističke zajednice mjesta Igrane za 2019. godinu. 

 

 

2. Vođenje poslova turističke zajednice 

 

a) Broj, dinamika i sadržaj sjednica tijela turističke zajednice: 

 

-  28.02.2019. – 9. sjednica Turističkog vijeća TZMI ( Prijedlog godišnjeg izvješća o izvršenju 

Programa rada i  financijskog izvješća za 2018. godinu, izrada izvedbenog projekta „Hrvatska 

škrinja, kulturno ljeto 2019). 

 

- 29.03.2019. – 7. redovna sjednica Skupštine TZMI (Odluka o izboru verifikacijske komisije,  

Odluka o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora, Godišnje izvješće o izvršenju programa rada 

i financijskog plana za 2018. godinu, Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća za 2018. godinu) 

 
- 30.06.2019. – 10. sjednica Turističkog vijeća TZMI (Projekt centra za posjetitelje „Hrvatska 

škrinja“, Izmjene i dopune pravilnika, raspisivanje Javnog poziva, kulturno ljeto 2019, izvješće o 

pripremama za turističku sezonu) 
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- 29.10.2019. – 11. sjednica Turističkog vijeća TZMI (Izvješće o radu direktora i ureda TZMI, 

Prijedlog programa rada i financijskog plana za 2020., Program korištenja 30% sredstava 

boravišne pristojbe za 2020. godinu s Općinom Podgora, Odluka o davanju u najam sportsko-

rekreacijske dvorane) 

 

b) Tijela turističke zajednice izvršavaju sve poslove definirane Zakonom i statutom.  

c) Svi poslovnici i akti propisani Zakonom i statutom su na snazi.  

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

turističkog vijeća.  

e) Prijedlog godišnjeg programa rada i financijski plan za 2020. izrađen je u skladu sa Zakonom i 

standardima u sustavu turističkih zajednica.  

f) Turistička zajednica je s Općinom Podgora donijela zajednički plan korištenja sredstava transfera 30% 

dijela boravišne pristojbe u skladu sa Zakonom.  

g) Godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu doneseno je u skladu sa Zakonom i standardima u 

sustavu turističkih zajednica.  

h) Predstavnici u skupštinu Turističke zajednice mjesta Igrane izabrani su sukladno odredbama Zakona o 

Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Statuta Turističke zajednice mjesta Igrane i 

udjelu pojedine skupine u ukupnom prihodu Turističke zajednice i time ostvarenog prava na upravljanja 

Turističkom zajednicom. Postupajući u skladu s člankom 33. stavak 1,2,3, i 4. Zakona o turističkim 

zajednicama i promicanju hrvatskog turizma kojim se propisuje način sastavljanja skupštine 

verifikacijska komisija predložila je, a skupština jednoglasno potvrdila mandat svim članovima skupštine. 

i) Članovi tijela Turističke zajednice izabrani su sukladno pozitivnim propisima. 

 

 

3.     Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Turističke zajednice mjesta Igrane  

 

Financijska izvješća sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju 

ispravno stanje. 

 Računovodstveno iskazan višak  nije istovjetan rezultatu godine iskazanom u godišnjem financijskom 

izvješću turističke zajednice jer turističke zajednice ne smiju poistovjećivati godišnja financijska izvješća 

propisana Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08) s godišnjim 

financijskim izvješćima propisanim Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih 

organizacija (NN 121/14). 

 Turistička zajednica mjesta Igrane nema većih potraživanja po osnovu boravišne pristojbe za 2018. i 

2019. godinu jer su gotovo svi obveznici izvršili plaćanja;  

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

zajednice te utvrđenim ovlastima; 

 Turistička zajednica mjesta Igrane ima otvoren poslovni žiro račun u Zagrebačkoj banci. Potpisnici 

naloga za plaćanje su uz direktora Ureda: Ivan Talijančić i Tomislav Mihaljević.  
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Zaključak: 

 

1. Poslovanje i vođenje poslova turističkog ureda i Turističke zajednice mjesta Igrane je u skladu s pozitivnim 

zakonskim propisima te programom i financijskim planom pa se kao takovo ocjenjuje i poslovanje Ureda turističke 

zajednice za nadzirano razdoblje. 

2. Poslovanje i vođenje poslova tijela Turističke zajednice mjesta Igrane, Skupštine, Turističkog vijeća i 

Predsjednika je u skladu s pozitivnim zakonskim propisima te se pozitivno ocjenjuje poslovanje istih u 

nadziranom razdoblju. 

 

 

4.     Izvršenje i provedba programa rada i financijskog plana turističke zajednice mjesta Igrane 

 

 

4.1    Program rada provodio se u povećanom obimu i s više financijskih sredstava nego je planirano. 

 

 Prihodi od boravišne pristojbe znatnije su  veći od planiranih (22,02%); 

 Prihodi od turističke članarine veći su za 36,28% od planiranih; 

 Rashodi Turističke zajednice mjesta Igrane su manji od planiranih; 

 Zajednički program korištenja sredstava transfera 30% dijela boravišne pristojbe turističke zajednice 

Općini Podgora za 2019. godinu je postignut i potpisan a sredstva su većim dijelom dostavljana 

Općini Podgora a ostatak će biti dostavljen realizacijom zajedničkih projekata; 

 Kako su postojala određena odstupanja od plana (veća od 5%) Skupština treba donijeti izmjene i 

dopune programa rada i financijskog plana za 2019. godinu, a vezano za standardiziranu matricu  

načina financijskog planiranja u sustavu turističkih zajednica. 

 

 

4.2. Mišljenje i savjeti o mogućnosti poboljšanja provedbe programa rada i financijskog plana turističke zajednice  

 

 U dogovoru sa Općinom Podgora 30% transfera boravišne pristojbe potrebno je koristiti za poboljšanje 

uvjeta boravka turista, a samim tim i za uređenje mjesta. Potrebito je pravovremeno i propisano izdvajati 

ta sredstva te ih koristiti prema zajedničkom programu; 

 Temeljem Odluke Općine Podgora i u suradnji s Općinom, sredstva uprihođena od turističke 

infrastrukture (parkirališta s organiziranom naplatom) potrebno je utrošiti u turističku infrastrukturu. 

 Izvršiti izmjene i dopune (rebalans) financijskog plana za 2019. godinu jer su odstupanja prihoda i 

rashoda veća od 5% u odnosu na planirane. 
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DOSTAVITI: 

 Turističkom vijeću Turističke zajednice mjesta Igrane 

 Skupštini Turističke zajednice mjesta Igrane 

 Turističkom vijeću Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije 

 

 

 

 

 

Predsjednik                                                                      Zamjenik predsjednika  

 

 Stjepan Morović                                                                Mijo Lulić                                                        

 

 

 

Član 

 

Ivo Parun 

 

 

 

 

 

U Igranu,  12. prosinca 2019. 

Broj: 78-2/2019          


