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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 10. ožujka 2015. usvojio je 

 

 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENOM NADZORU 

POSLOVANJA TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA IGRANE 

 

 

 

1. Nadzorni odbor radio je u slijedećem sazivu: 

- Ivo Parun, predsjednik, 

- Mijo Lulić, zamjenik predsjednika i 

- Stjepan Morović, član.  

 

Nadzor nad vođenjem poslova turističke zajednice, materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem 

sredstvima te izvršenju i provedbi programa rada i financijskog plana Turističke zajednice mjesta Igrane izvršen je 

10. ožujka 2014. godine. 

Razdoblje poslovanja na koje se odnosi nadzor je od 01. listopada 2014. godine do 10. ožujka 2015. godine.  

 

Napomena: 

Bez obzira što se prethodni nadzor odnosio na razdoblje od 01. siječnja 2014. do 30. rujna 2014. godine ovaj 

nadzor obuhvaća cjelogodišnje razdoblje po pitanju vođenja poslova Turističke zajednice, materijalnog i 

financijskog poslovanja i raspolaganja sredstvima Turističke zajednice mjesta Igrane te izvršenja i provedbe 

programa rada i financijskog plana Turističke zajednice mjesta Igrane. 

 

Popis pregledavane dokumentacije: 

 Zapisnik VI. redovne sjednice skupštine Turističke zajednice mjesta Igrane od  21. prosinca 2014. 

godine, broj: 77-1/2014, 

 Izvješće Verifikacijske komisije sa VI. skupštine od 21. prosinca 2014. godine, 

 Odluka o usvajanju godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2015. godinu, broj: 77-4/2014, 

 Program rada i financijski plan Turističke zajednice mjesta Igrane za 2015. godinu, broj: 77-5/2014, 

 Zapisnik sa 22. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Igrane od 9. prosinca 2014. 

godine, broj: 76/2014, 
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 Odluka o popisu i imenovanju povjerenstva za popis imovine i obveza Turističke zajednice mjesta Igrane 

za 2014. godinu, broj: 76-1/2014, 

 Zapisnik sa 23. sjednice turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Igrane od 09. siječnja 2015. 

godine, broj: 1/2015, 

 Odluka o razrješenju direktora Ureda Turističke zajednice mjesta Igrane od 09. siječnja 2015.godine, 

broj: 1-1/2015, 

 Program  korištenja 30% sredstava boravišne pristojbe za 2015. godinu od 20. siječnja 2015. Godine, 

broj: 76-2/2014, 

 Zapisnik sa 24. sjednice turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Igrane od 25. veljače 2015. 

godine, broj: 14/2015., 

 Odluka o prijedlogu Izvješća o ostvarenju Programa rada Turističke zajednice mjesta Igrane s 

prijedlogom godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu od 25. veljače 2015. godine, broj: 14-

1/2015,  

 Pravilnik o radu od 25. veljače 2015. godine, broj: 15/2015, 

 Pravilnik o djelokrugu,  organizaciji i unutarnjem ustrojstvu Turističkog Ureda Turističke zajednice mjesta 

Igrane od 25. veljače 2015. godine, broj: 16/2015, 

 Odluka o zapošljavanju Informatora od 25. veljače 2015. godine, broj: 17/2015, 

 Odluka o osnovnoj plaći Informatora od 25. veljače 2015. godine, broj: 18/2015, 

 Ugovor o radu na određeno vrijeme, Andrija Talijančić, od 08. ožujka 2015. godine, broj: 19/2015, 

 Sporazum o suradnji u pilot projektu PPS koncepta „Hrvatska 365“  od 03. studenoga 2014., broj: 

74/2014, 

 Zapisnik o primopredaji dužnosti direktora Ureda Turističke zajednice mjesta Igrane od 9. siječnja 2015. 

godine, 

 Zahtjev za upis promjena podataka upisanih u upisnik Turističkih zajednica od 09. siječnja 2015. godine, 

broj: 2/2015, 

 Nadopuna zahtjeva od 22. siječnja 2015. godine, broj:  2-1/2015, 

 Rješenje Ministarstva turizma od 27. siječnja 2015. Godine, klasa : UP/I-034-02/15-02/2 UR broj : 529-

05-15-3,  

 Zahtjev za pomoć pri organiziranju maturalnog plesa SSŠ Makarska od 03. veljače 2015. godine, broj: 

8/2015, 

 Molba Općine Podgora za izvješće o naplati boravišne pristojbe od 03. veljače 2015. godine, klasa: 400-

01/15-01/1, urbroj: 2147/05-03/03-15-1, 

 Popisna lista dugotrajne imovine na dan 31.prosinca 2014. godine, broj: 76-1-2/2014, 

 Izvješće o obavljenom popisu nefinancijske (dugotrajne) imovine – osnovnih sredstava (osim sitnog 

inventara ) sa stanjem na dan 31. prosinca 2014. godine, broj: 76-1-1/2014, 

 Izvodi (FINA) boravišne pristojbe i turističke članarine, 
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 Izvodi (ZABA) žiro-račun, 

 Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija (PR-RAS-NPF), 

 Bilanca neprofitne organizacije (BIL-NPF), 

 Urudžbeni zapisnik Turističke zajednice mjesta Igrane za 2014. i 2015. godinu. 

 

 

2. Vođenje poslova turističke zajednice 

 

2.1.  Turistička zajednica mjesta Igrane djeluje u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama 

skupštine i turističkog vijeća. 

 

 Turističko vijeće zasjedalo je: 

 18. sjednica - 25. siječnja 2014. godine,  

 19. sjednica - 25. veljače 2014. godine,   

 20. sjednica - 07. rujna 2014. godine,  

 21. sjednica - 27. listopada 2014. godine, 

 22. sjednica - 09. prosinca 2014. godine, 

 23. sjednica - 09. siječnja 2015. godine i 

 24. sjednica - 25. veljače 2015. godine. 

 

Skupština je zasjedala: 

 V. sjednica - 31. ožujka 2015. godine i 

 VI. sjednica -  21. prosinca 2015. Godine. 

 

 Tijela turističke zajednice, Skupština, Vijeće i Predsjednik izvršavali su svoje poslove definirane 

Zakonom i statutom; 

 Doneseni su akti propisani zakonom i statutom: 

a) Pravilnik o radu, 25. veljače 2015. godine, broj: 15/2015 i 

b) Pravilnik o djelokrugu,  organizaciji i unutarnjem ustrojstvu Turističkog Ureda Turističke 

zajednice mjesta Igrane, 25. veljače 2015. godine, broj: 16/2015, 

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

skupštine i turističkog vijeća; 

 Razrješene direktora Turističkog ureda, na osobni zahtjev, izvršeno je po propisanoj proceduri 09. 

siječnja 2015. godine i od tada je osoba ovlaštena za zastupanje Predsjednik turističke zajednice, Ivan 

Talijančić; 
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 Turistička zajednica mjesta Igrane je s Općinom Podgora donijela  zajednički plan korištenja sredstava 

transfera 30% dijela boravišne pristojbe za 2014. i 2015. godinu u skladu sa Zakonom; 

 Godišnji programa rada i financijski plana za 2015. godinu doneseni su i  izrađeni u skladu sa Zakonom i 

standardima u sustavu turističkih zajednica; 

 Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godine Turističko vijeće je izradilo na vrijeme i u 

skladu s pozitivnim normama i standardima; 

 

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

2014. godini 

 

3.1. 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). 

 

 Prihodi Turističke zajednice mjesta Igrane u 2014. godini iznosili su 868.904,09 kuna; 

 Rashodi Turističke zajednice mjesta Igrane u 2014. godini iznosili su 553.410,20 kuna; 

 Prihodi po vrstama iskazanim u temeljnim financijskim izvješćima (prijedlogu godišnjeg financijskog 

izvješća):   

a) prihodi od boravišne pristojbe: 370.569,68 kuna, 

b) prihodi od turističke članarine: 16.083,46 kuna, 

c) prihodi od upravljanja javnom turističkom infrastrukturom: 180.100,00 kuna, 

d) prijenos prihoda prethodne godine: 272.470,35 kuna i 

e) ostali prihodi 29.680,60 kuna. 

 Rashodi prema vrstama iskazanim u financijskim izvješćima (prijedlogu godišnjeg financijskog izvješća) 

a) administrativni rashodi: 165.136,15 kuna, 

b) dizajn vrijednosti: 76.641,51 kuna, 

c) komunikacije vrijednosti: 34.021,02 kuna, 

d) distribucija i prodaja vrijednosti: 12.466,00 kuna 

e) interni marketing: 9.652,22 kuna 

f) marketinška infrastruktura: 15.672,99 kuna, 

g) ostali rashodi: 125.658,54 kuna, 
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h) transfer boravišne pristojbe Općini Podgora: 114.161,77 kuna. 

 Prijenos viška sredstava u 2015. godinu 315.493,89 kuna 

 Turistička zajednica mjesta Igrane nema potraživanja po osnovu boravišne pristojbe za 2014. godinu jer 

su svi obveznici izvršili plačanja;  

 Na dan 10. ožujka 2015. godine na računu Turističke zajednice mjesta Igrane stanje novčanih sredstava 

je 310.439,06 kuna; 

 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 od razrješenja direktora Ureda: Ivan Talijančić, Danijel Mihaljević i Tomislav 

Mihaljević.  

 

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 2014. godinu i u nadziranom razdoblju 2015. godine 

 

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 2014. godini i nadziranom razdoblju. 

 

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

 

4.1    Program rada provodio se u smanjenom obimu i s manje financijskih sredstava nego je planirano. 

 

 Prihodi od boravišne pristojbe i turističke članarine manji su od planiranih; 

 Rashodi Turističke zajednice mjesta Igrane su manji od planiranih; 

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

Općini Podgora je postignut i potpisan, ali sredstva nisu pravovremeno dostavljana Općini Podgora; 

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

dopune programa rada i financijskog plana za 2014. godinu, a vezano za standardiziranu matricu  

načina financijskog planiranja u sustavu turističkih zajednica. 
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4.2. Mišljenje i savjeti o mogućnosti poboljšanja provedbe programa rada i financijskog plana turističke 

zajednice 

  

 U dogovoru sa Općinom Podgora 30% transfera istoj 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 te žurno dostaviti Općini Podgora ostatak sredstava iz 2014. godine u 

iznosu od 51.518,53 kune; 

 Sukladno proceduri raspisati natječaj za direktora Ureda turističke zajednice; 

 Uskladiti rad sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 

121/14), pogotovo glede popisa imovine. 

 

PRILOZI: 

 tablica ostvarenja financijskog plana s iskazanim indeksima i strukturom,  

 temeljna financijska izvješća: 

 račun prihoda i rashoda (obrazac PR-RAS-NPF); 

 bilanca (obrazac BIL-NPF). 

DOSTAVITI: 

 Turističkom vijeću Turističke zajednice mjesta Igrane 

 Skupštini Turističke zajednice mjesta Igrane 

 Turističkom vijeću Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije 

 

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA 

 

Ivo Parun 

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA  

 

Mijo Lulić 

 

ČLAN NADZORNOG ODBORA 

 

Stjepan Morović 

 

U Igranu,  10. ožujka 2015. 

Broj: 23/2015..           


