
 
Na temelju članaka 16. i 60. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ 

52/19 i 42/20) i članka 17. Statuta Turističke zajednice mjesta Igrane («Glasnik Općine Podgora» broj 8/20), 

Skupština Turističke zajednice mjesta Igrane na 3. redovnoj sjednici održanoj 22. ožujka 2021. godine donosi 

 

 

 

ZAKLJUČAK I MIŠLJENJE 
 

O PROVEDENOM NADZORU POSLOVANJA TZM IGRANE 

 

 

 

I. 

Radna skupina imenovana od Skupštine Turističke zajednice Igrane (Odluka broj 9-5/2021) na svojoj sjednici   

11. ožujka 2021. godine izvršila je nadzor nad poslovanjem Turističke zajednice mjesta Igrane za 2020. godinu i 

razdoblje od 01. siječnja 2021. do 11. ožujka 2021. godine. Izvješće o provedenom nadzoru dostavljeno je svim 

članovima Skupštine uz pozivnicu. 

 

 

II. 

Vođenje poslova Turističke zajednice mjesta Igrane je u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te 

odlukama Skupštine i Turističkog vijeća.  

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 upravljanje Turističkom 

zajednicom. Postupajući u skladu s člankom 33. 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. 

Tijela turističke zajednice: Skupština, Turističko vijeće i Predsjednik turističke zajednice izvršavaju sve poslove 

definirane Zakonom i Statutom te su konstituirana sukladno pozitivnim zakonskim propisima. 

Doneseni su svi poslovnici i akti propisani Zakonom i Statutom. 

Godišnji program rada s financijskim planom za 2021. godinu donijet je u skladu sa Zakonom i standardima u 

sustavu turističkih zajednica na sjednici Skupštine 30. prosinca 2020. godine.   

Turistička zajednica mjesta Igrane je u potpunosti transferirala dugovanje dijela turističke pristojbe iz 2019. 

godine te su sredstva utrošena u skladu sa zajedničkim planom korištenja istih.  

Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu doneseno je u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu 

turističkih zajednica na sjednici skupštine 31. ožujka 2020. godine. 

Prijedlog Izvješća o izvršenju programa rada s financijskim izvještajem  za 2020. godinu Turističko vijeće donijelo 

je sukladno pozitivnim propisima na sjednici 01. ožujka 2021. godine. 

Turistički Ured i direktor izvršavaju sve poslove definirane Zakonom i Statutom a u skladu sa Odlukama 

Skupštine i Turističkog vijeća. 

 

 

 



 
III. 

Materijalno i financijsko poslovanje kao i raspolaganje sredstvima turističke zajednice je u skladu sa zakonima, 

programom rada, odlukama tijela turističke zajednice te utvrđenim ovlastima.  

Godišnja i druga financijska izvješća sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama turističke 

zajednice i pokazuju ispravno stanje. 

Turističke zajednice ne poistovjećuju godišnja financijska izvješća propisana Zakonom o turističkim zajednicama i 

promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 52/19, 42/20) s godišnjim financijskim izvješćima Zakona o 

financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 121/14) tako da postoje 

minimalna odstupanja među izvješćima. 

Podaci u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama turističke zajednice i 

pokazuju ispravno stanje. 

Turistička zajednica mjesta Igrane nema većih potraživanja po osnovu turističke pristojbe za 2020. godinu jer su 

gotovo svi obveznici izvršili plaćanja;  

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

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

turističke zajednice za nadzirano razdoblje. 

Poslovanje i vođenje poslova tijela Turističke zajednice mjesta Igrane: Skupštine, Turističkog vijeća, Predsjednika 

i direktora turističkog ureda je u skladu s pozitivnim zakonskim propisima te se pozitivno ocjenjuje poslovanje istih 

u nadziranom razdoblju. 

 

 

IV. 

 

Program rada Turističke zajednice mjesta Igrane  izvršavao se i provodio racionalno i u skladu s mogućnostima. 

Uslijed novonastale situacije vezane uz pandemiju korona virusa i preporučenih mjera štednje zabilježen je 

značajniji pad prihoda što je rezultiralo provedbom planiranih aktivnosti u manjem opsegu. 

U Igranu je u 2020. godini boravilo 5.608 gostiju, što je za  64,88% manje nego u 2019. godini. Pri tom je 

ostvareno 52.476 noćenja što je za 58,62% manje nego u 2019. godini. Zbog velikog smanjenja turističkog 

prometa, zbog utjecaja pandemije, došlo je i do znatnog smanjenja prihoda Turističke zajednice mjesta Igrane što 

je rezultiralo manjim obujmom provedbe planiranih aktivnosti. 

Turistička zajednica mjesta Igrane donijela je zajednički plan korištenja sredstava transfera 30% dijela turističke 

pristojbe za 2019. godinu. Budući da sredstva nisu u cijelosti transferirana Općini Podgora do konca 2019. 

godine, ostatak sredstava u iznosu od 76.242,60 kuna transferiran je u 2020. godini čime je u potpunosti izvršena 

obveza transfera turističke pristojbe Općini Podgora. Temeljem sporazuma sredstva su se utrošila za poboljšanje 

uvjeta boravka turista, uređenje turističke infrastrukture, plaža i sl. 

Gotovo sve aktivnosti u 2020. godini su se ostvarivale u manjem obujmu zbog negativnog utjecaja pandemije 

korona virusa. Završen je izvedbeni projekt s troškovnikom centra za posjetitelje u Zalinoj kuli i nabavljena je 

urbana oprema za obalnu šetnicu. Manifestacije se nisu održavale a ostale aktivnosti su se provodile u manjem 

opsegu. Kako su postojala određena odstupanja od plana (veća od 5%) Skupština je donijela izmjene i dopune 

programa rada i financijskog plana za 2020. godinu, a vezano za standardiziranu matricu  načina financijskog 

planiranja u sustavu turističkih zajednica.  

Sukladno Programu rada za 2021. godinu težište mora biti na  projektima  razvoja novih proizvoda. Također 

ulaganje u infrastrukturu iz sredstava od naplate parkirališta treba biti ostvareno u narednom razdoblju u suradnji 

s Općinom Podgora. 

 



 
 
 

V. 
Izvršenim aktivnostima planiranim u programu rada u destinaciji povećan je stupanj zadovoljstva turista i 

domicilnog stanovništva. To se posebno odnosi na izgradnju i održavanje javne infrastrukture, plaža i zelenih 

površina. U narednom razdoblju potrebno je poraditi na projektima koji će povećati turističku ponudu destinacije.   

Potrebno je provoditi program rada optimalno i u skladu s mogućnostima a sredstva uprihođena od upravljanja 

javnom turističkom infrastrukturom koristiti namjenski u suradnji s Općinom Podgora. 

 

 
VI. 

Ovaj Zaključak i Mišljenje o provedenom nadzoru stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnim 

stranicama Turističke zajednice mjesta Igrane. 

 
 
 
 
 
 
Broj: 19-5/2021 

Igrane, 22. ožujka 2021. 

                  

 

 

 

                                                                                          Ivan Talijančić 

 

 

Predsjednik Turističke zajednice 
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Dostaviti: 

 Turističkoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije 

 Prilog zapisniku 

 Pismohrana 


