IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
O OBAVLJENOM NADZORU TURISTIČKE
ZAJEDNICE OPĆINE TISNO
(za razdoblje 01. 01. 2018. – 30.9.2018.)

Tisno, 17.11.2018.
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Turistička zajednica općine Tisno
Istočna Gomilica 1a
22 240 Tisno
Ur. Broj: 2182-05/18-3-2
Tisno, 17. studeni 2018.

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU TURISTIČKE
ZAJEDNICE OPĆINE TISNO
UVOD
Temeljem Statuta TZO Tisno, članak 32. I članka 33. Nadzorni odbor nadzire:
1. Vođenje poslova turističke zajednice
2. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke
zajednice
3. Izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana
O obavljenom nadzoru, nadzorni odbor podnosi pisano izvješće Turističkom
vijeću i Skupštini TZO Tisno te Turističkom vijeću TZ ŠBK čiji je Turistička zajednica
član.
U izvješću je nadzorni odbor dužan navesti; djeluje li turistička zajednica u skladu
sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama Skupštine i Turističkog
vijeća, jesu li godišnja financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u
poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju li ispravno stanje, ocjenu o
poslovanju i vođenju poslova da li se program rada i financijski plan izvršavaju i
provode i u kojoj mjeri te mišljenje i savjete o mogućnosti poboljšanja njihove
provedbe.
U tom cilju sačinjeno je predmetno izvješće, a predmet nadzora je bilo
poslovanje TZO Tisno u razdoblju od 1.1. – 30.9.2018.godine i to kako bi na
učinkovit način informirala nadležna tijela o radu, izvršenju programa rada i
financijskom poslovanju TZO Tisno.
Izvješće Nadzornog odbora temelji se na knjigovodstvenoj evidenciji TZO Tisno
te su u njemu prezentirane sve relevantne činjenice o ostvarenju programa rada
i financijskog plana.
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1. (prva) sjednica Nadzornog odbora TZO Tisno održana je dana 17.11.2018, u
prostorijama turističkog ureda Tisno s početkom u 18,00h.
Prisutni:, Hana Crvelin
Marko Barin Turica
Odsutni: Željko Jerat
te ostali pristuni, direktor ureda Filip Henjak
Dnevni red:
1. Uvid u kontrolu poslovanja TZO Tisno za razdoblje 1.1. – 30.9.2018.
2. Razno
Predsjednik NO-a TZO Tisno, Hana Crvelin otvorio je 1. (prvu) sjednicu NO-a,
ustvrdivši da je kvorum osiguran te da NO može donositi pravovaljane odluke.

AD 1.) Temeljem dokumentacije o financijskom poslovanju TZO Tisno od
1.1.2018. – 30.9.2018 godinu predočene od strane direktora ureda i to kako
slijedi:
a) Glavana knjiga – bruto bilanca od 1.1. – 30.9.2018.
b) Zbirno izvješće o naplati boravišne pristojbe za od 1.1. – 30.9.2018.
c) Izvod stanja na računu na dan 30.9.2018.
d) Analiza izvršenja financijskog plana za razdoblje 1.1 – 30.9.2018. u
tekstualnom i tabličnom obliku koja sadrži relevantne činjenice o
ostvarenju financijskog plana te predloženim izmjenama i dopunama
financijskog plana za 2018.
 Ostvarenje prihoda i rashoda do 30.9.2018. godine u odnosu na
planirano
Uvidom u predočenu dokumentaciju za razdoblje od 1.1. – 30.9.2018.
konstatirano je sljedeće:
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 Boravišne pristojbe je naplaćeno 708 136.,90kn, planirano do kraja godine
850 000,00 kn, a rebalansom plana predviđeno 905 000,00 kn
 Turističke članarine naplaćeno je 58 670,49kn, planirano je 75 000,00 kn,
a rebalansom plana predviđeno je 70 000,00 kn
 Prihod od drugih aktivnosti iznosi 34 280,85 kn(boravišna pristojba
nautičara, refundacije plaće za djelatnika zaposlenog u LI Tisno = 19 689,60
kn, potpore MINT = 10 000,00 kn, najam prostora za bankomat = 9 691,80
kn te je ostvareno 35 078,00 kn viška prihoda iz prethodne godine. Ukupno
ostalih prihoda 73 662,25 kn. Planirano je 122 000,00 kn, a rebalansom
plana predviđeno je 218 635,55 kn.
 Ukupan ostvaren prihod je 875 548,42 kn planirano je 1 085 000,00 kn, a
rebalansom plana predviđeno je 1 273 746,93 kn
 Administrativnih rashoda ostvareno je 295 656,87 kn, planirano je 397
000,00 kn, a rebalansom je predviđeno 412 00,00 kn.
 Rashoda po stavci Dizajn vrijednosti realizirani su u iznosu 492 514,58 kn,
planirano je 257 000,00 kn, a rebalansom plana predviđeno je 577 845,76
kn
 Komunikacija vrijednosti realizirana je na rashodovnoj strani u iznosu 91
556,95kn, planirano je 100 000,00 kn, a rebalansom je predviđeno 126
809,21
 Ostvareni rashodi po stavci Distribucija i prodaja vrijednosti iznose 16
788,04kn, planirano je 35 000,00 kn, a rebalansom plana predviđeno je 29
050,00, kn
 Interni marketing realiziran je u iznosu 4 648,00kn, planirano je 20 000,00
kn, a rebalansom plana predviđeno je 12 000,00 kn.
 Za marketinšku infrastrukturu utrošeno 41 145,20 kn, planirano je 21
000,00kn, a rebalansom plana predviđeno je 62 529,60 kn
 Transfer boravišne pristojbe u proračun općine Tisno iznosi 0,00 kn,
planirano je 255 000,00 kn, dok se rebalansom anulira, tj iznose 0,00 kn
Direktor ureda predočio je zahtjev za kompenzacijom/prijebojem duga
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prema općini Tisno po osnovi transfera boravišne pristojbe u iznosu za
2018. kn te Odluku Općinskog vijeća Općine Tisno, koja je održana
18.5.2018. godine iz kojeg je razvidno da je općinsko vijeće prihvatilo
predmetni zahtjev TZO Tisno.
 Ukupnih rashoda realizirano je 942 309,64 kn, planirano je 1 085 000,00
kn, dok se rebalansom predviđa 1 220 184,57 kn.
 Konstatiramo da je iz priložene financijske dokumentacije utvrđen manjak
prihoda na rashodima u iznosu 66 761,22 kn i da se sredstvima turističke
zajednice upravlja racionalno i sukladno zakonu.
 Stanje poslovnog računa na 30.9.2018. je 88 691,21 kn što je potvrđeno
odgovarajućim izvodom. Poslovni račun otvoren je kod Jadranske banke
d.d. Šibenik
 TZO Tisno ima otvoren revolving kratkoročni kredit kod Jadranske banke
d.d. Šibenik, produžen Ugovor o revolving kreditu u srpnju 2018. Obveze
po glavnici kredita iznose 16 227,00 kn.
Od strane direktora ureda predočene su poslovne knjige;
 blagajnu vodi direktor ureda te sadrži sve zakonom propisane elemente
(račune - dokaznice, uplatnice-isplatnice, ovjerene od strane direktora)
 Knjiga ulaznih računa vodi se u elektronskom obliku. Računi se vode
kronološki te sadrži sve zakonom propisane elemente
 Poslovne knjige vode se po zakonu o Računovodstvu neprofitnih
organizacija te je konstatirano da se poslovne knjige vode na uredan način.
AD 3.) Članovi NO-a konstatirali su da se rad tijela TZO Tisno za razdoblje
1.1.2018. – 30.9.2018. odvijao:
 Održana je jedna sjednica Nadzornog odbora.
6.(šesta) sjednica u starom sazivu tijela TZO Tisno održane 13.3.2018, na kojoj je
sastavljeno Izvješće o provedenom nadzoru TZO Tisno te je predan Vijeću i
Skupštini na razmatranje.
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U razdoblju 1.1. - 30.9.2018. Održana su dvije sjednice vijeća, 12. (dvanaesta) u
mandatnom razdoblju 2014 -2018. Prva sjednica održana je 12.3.2018. sa
sljedećim dnevnim redom
1. Verificiranje zapisnika za 11. sjednice Turističkog vijeća
2. Izvješće Nadzornog odbora za 2017. godinu
3. Izvješće o radu turističke zajednice, direktora ureda te izvršenju programa
rada sa financijskim planom za 2017. godinu.
4. Donošenje odluke o raspisivanju izbora za Skupštinu TZO Tisno – razdoblje
2018. – 2022. godina
5. Razno

Na sjednici su se donijele odluke usvajanju zapisnika za prošle sjednice, o
usvajanju Izvješća Nadzornog odbora TZO Tisno za 2017. Godinu, prihvaćanju
Godišnjeg izvješća o radu ureda, direktora ureda te izvršenju programa rada sa
financijskim planom za 2017., te odluka o raspisivanju izbora za Skupštinu TZO
Tisno za novo mandatno razdoblje.
Druga sjednica Vijeća, 1. (prva) u novom mandatnom razdoblju 2018. – 2022.
održana je 6.6.2018. sa sljedećim dnevnim redom;
1. Aktualni problemi u vezi najave odlaska Garden festivala iz Tisnog od
sezone 2019.
2. Razno
Donesena je odluka o prijedlogu Općinskom vijeću o stavljanju van snage točke
31. i 32. sa sjednice Općinskog vijeća održane 28.5.2018. , a vezano za U.O.
Vortex
Dvije sjednice Skupštine TZO Tisno – 9. (deveta) u starom mandatnom razdoblju,
održana 21.3.2018. Godine.
1. Verificiranje zapisnika sa 8. (osme) sjednice Skupštine
2. Izvješće Nadzornog odbora TZO Tisno za razdoblje 1.1. – 31.12.2017.
3. Godišnje financijsko izvješće za 2017.
4. Izvješće o radu Turističkog vijeća
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5. Razno

Sa održane sjednice sastavljen je zapisnik te su donesene pravovaljane odluke o
u usvajanju izvješća NO-a TZ Tisno za razdoblje 1.1. – 31.12.2017., usvajanje
Godišnjeg financijskog izvješća za 2017. godinu te usvajanje izvješća o radu
turističkog vijeća za 2017. godinu.
Druga sjednica Skupštine, ujedno i konstituirajuća za novo mandatno razdoblje
2018. - 2022. održana je dana 23. travnja 2018. sa sljedećim dnevnim redom;
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
Izbor verifikacijske komisije
Potvrda mandata članovima Skupštine
Izbor 8 članova Turističkog vijeća
Izbor 2 člana Nadzornog odbora
Izbor predstavnika TZOT u Skupštinu TZ ŠKŽ

Donesene su sljedeće odluke (izvod iz zapisnika) sa konstituirajuće sjednice Skupštine
TZO Tisno;

Odluka 1: Zapisničar Matija Markov
Odluka 2: Ovjerovitelji zapisnika: Josip Perina, Duje Perić

1) Za verifikacijsku komisiju predsjednik Skupštine predložio je Marina Kraljeva,
Jerinu Pirić, Ivu Garofulića

Odluka 3: Verifikacijska komisija u sastavu Marin Kraljev, Jerina Pirić, Ivo
Garofulić
2) Predsjednik Skupštine Miljenko Meštrov iznio je prijedlog članova Skupštine za
novi mandat, prema tablici djelatnosti i udjelu članstva u Skupštini ovim redom:
- Hotelska djelatnost: Dane Slamić
- Ugostiteljska djelatnost: Muzafer Ademi
- Privatni smještaj: Grubišić Karmela, Obratov Daena, Obratov Anka, Pirić
Jerina, Barić Krsto, Stegić Josip
- Prisliga d.o.o.: Josip Perina i Ivo Garofulić
- Zelena luka d.o.o.: Marin Kraljev
- Predstavnici pravnih i fizičkih osoba sa smještajem: Maša Stegić Pirjak
- Predstavnici ostalih djelatnosti neposredno povezanih s turizmom: Duje Perić
i Ante Jezerac
Verifikacijska komisija je detaljno pregledala priložene tablice te konstatirala
da su izbori provedeni pravovaljano, sukladno Statutu TZO Tisno.
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Nakon toga Predsjednik je potvrdio je da je konstituiran novi saziv Skupštine
te je predložio da se mandat novim članovima Skupštine i potvrdi.

Odluka 4: Potvrda mandata predloženim članovima Skupštine

3) Predsjednik Skupštine prešao je na izbor članova Turističkog vijeća te iznio
prijedlog članova:
- Hotelska djelatnost: Dane Slamić
- Ugostiteljska djelatnost: Mario Muić
- Privatni smještaj: Krsto Barić i Sandra Perina
- Prisliga d.o.o.: Josip Perina
- Zelena luka d.o.o.: Marin Kraljev
- Predstavnici pravnih i fizičkih osoba sa smještajem: Maša Stegić Pirjak
- Predstavnici ostalih djelatnosti neposredno povezanih s turizmom: Duje Perić
Predsjednik je otvorio raspravu koje nije bilo, te su predloženi članovi
jednoglasno prihvaćeni.
Direktor ureda je pojasnio prava i obveze novih članova Vijeća, kazavši kako se
Vijeće može birati iz redova članova Zajednice, sukladno čl.43 Zakona o
turističkim zajednicama.

Odluka 5: Izbrani su članova Turističkog vijeća u sljedećem sastavu: Dane
Slamić, Mario Muić, Krsto Barić, Sandra , Perina, Josip Perina, Marin Kraljev,
Maša Stegić Pirjak, Duje Perić te predsjednik Miljenko Meštrov
4) Miljenko Meštrov iznio je prijedlog za dva člana Nadzornog odbora TZO Tisno:
Hana Crvelin i Marko Barin Turica.
Rasprave nije bilo te su članovi jednoglasno potvrđeni te se treći član delegira
odlukom TZ ŠBK županije.

Odluka 6: Izbor članova Nadzornog odbora TZO Tisno: Hana Crvelin i Marko
Barin Turica
5) Za delegiranog člana TZO Tisno u Skupštinu TZ ŠKŽ, predsjednik Skupštine
Miljenko Meštrov predložio je Krstu Barića, budući da je isti obnaša dužnost i u
tekućem sazivu Skupštine TZ ŠBK županije te je upućen u rad TZ ŠBK županije.
Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili taj prijedlog

Odluka 7: Izbor predstavnika u Skupštinu TZ ŠKŽ – Krsto Barić

Konstatiramo da TZO Tisno više nema zakonsku obvezu izrade izvješća za 9.
mjeseci koje se prije predavalo Fini na ovjeru, već zakonodavac traži izradu
polugodišnjeg i godišnjeg izvješća. Isto tako, konstatiramo da se sjednica vijeća
na kojoj su predložena izvješća za razdoblje 1.1.-30.9.2018., prijedlog programa
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sa financijskim planom za 2019. god mora održati do kraja listopada tekuće
godine, kako nalaže Statut TZO Tisno.
Kao prijedlog, ističemo da se sjednice turističkog vijeća mogu održavati i
telefonskim putem kada nisu u pitanju izvještajni ili planski dokumenti, već
smislu realnih potreba turističke zajednice kroz poslovnu godinu.
Materijali sa održanih sjednica sadrže svu pripadajuću dokumentaciju (zapisnici,
odluke) predviđene Statutom i Pravilnicima za rad tijela TZO Tisno te su
predočene od strane direktora ureda TZO Tisno.
Dopuniti Poslovnik o radu Nadzornog odbora kako nalaže statut.
Isto tako dajemo prijedlog da se Odluke sa tijela TZO Tisno donose u zasebnoj
formi, a veže se same zapisnike sa sjednica tijela TZO Tisno.
Ostalih primjedbi na rad ureda i izvršavanje zadaća nema.
Nadzorni odbor Turističke zajednice općine Tisno izvršio je pregled poslovanja
razdoblje 1.1.2018. – 30.9.2018. i predloženom dnevnom redu, o tome sastavio
izvješće te ga podnosi Vijeću i Skupštini TZO Tisno na razmatranje.
Sjednica je završena u 19,30 h

Nadzorni odbor u sastavu:
1. _____________________________
Hana Crvelin, predsjednik NO-a TZO Tisno

Ostali prisutni:
_____________________
Filip Henjak, direktor ureda

2. _____________________________
Marko Barin –Turica, član NO TZO Tisno

3. _____________________________
Željko Jerat, delegirani član TZ ŠBK
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