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Z A P I S N I K

sa 3. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko – zagorske županije

održane dana 30. ožujka 2015. godine u 18.00 sati u Kumrovcu, u restoranu Zelenjak, Risvica
1.

Nazočni:

1.  G. Željko Kolar, župan
2.  G. Ivan Petrović, član
3.  G. Branko Greblički, član
4.  G. Marko Živaljić, član
5.  G. Darko Tomek, član
6.  Gđa. Ivana Kolar, članica
7.  G. Davor Pleško, član
8.  G. Tomislav Novak, član Nadzornog odbora

Izočni: 
                  1.   Gđa. Martina Kovačić, članica 
                  2.   Gđa. Vlasta Hubicki, članica
                  3.   G. Boris Vuglec, član

Predsjednik  TZ  Krapinsko-zagorske  županije  pozdravio  je  sve  prisutne,  otvorio  drugu
sjednicu Turističkog vijeća Turističke zajednice te predložio sljedeći: 

Dnevni red

1. Zapisnik sa 02. Sjednice Turističkog vijeća TZ Krapinsko-zagorske županije
2. Odluka o osnovici za obračun plaća radnika Turističkog ureda TZ Krapinsko-

zagorske županije
3. Odluka o povećanju troškova za uređenje turističkog ureda TZ Krapinsko –

zagorske županije
4. Odluka o povećanju troškova općeg oglašavanja
5. Razno

Dnevni red je usvojen glasovima svih prisutnih.

Točka 1.

Zapisnik sa druge sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko – zagorske
županije

Glasovima  svih  prisutnih  članova  prihvaćen  je  Zapisnik  sa  druge  sjednice  Turističkog
vijeća Turističke zajednice Krapinsko – zagorske županije.



Točka 2.

Odluka o osnovici za obračun plaća radnika Turističkog ureda TZ Krapinsko-zagorske
županije

Predsjednik TZ KZŽ je dao riječ direktorici TZ KZŽ koja je informirala prisutne da s obzirom
da se TZ Krapinsko-zagorske županije oko 60%  financira iz županijskog proračuna trebalo je
smanjiti osnovicu za obračun plaća za 5%.  

Nije  bilo  rasprave  i  glasovima  svih  prisutnih  članova  usvojena  je  Odluka o  osnovici  za
obračun plaća radnika Turističkog ureda TZ Krapinsko-zagorske županije koja se nalazi
u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

Točka 3.

Odluka o povećanju troškova za uređenje turističkog ureda TZ Krapinsko – zagorske
županije

Direktorica TZ KZŽ je istaknula da su troškovnici dosta viši nego što je planirano. U trenutku
kada je planiran financijski plan za 2015. godinu, na stavci „Uređenje ureda“ planirano je
100.000 kuna,  međutim,  troškovnici  sad s  PDV-om iznose 192.000 kn.  Usmeno obećanje
PBZ-a je da će TZ KZŽ 6 mjeseci biti oslobođena plaćanja najma. Stoga je stavka za najam
smanjena za 30.500 kn koje će se dodati na planiranih 100.000 kn za uređenje, no još uvijek
nedostaje 62.500 što bi trebalo pokriti iz proračuna Krapinsko-zagorske županije. 

Župan je  istaknuo da  će  KZŽ rebalansom proračuna  osigurati  dodatna  sredstva  da  se taj
prostor uredi tako da dio uloženog odgovara onome što će biti dobiveno.

Glasovima svih prisutnih članova usvojena je  Odluka o povećanju troškova za uređenje
turističkog  ureda  TZ  Krapinsko  –  zagorske  županije  koja  se  nalazi  u  privitku  ovog
Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 4. 

Odluka o povećanju troškova općeg oglašavanja

Predsjednik TZ KZŽ dao je riječ direktorici TZ KZŽ koja je informirala prisutne da je TZ
KZŽ  prilikom  javljanja  na  javni  poziv  Hrvatske  turističke  zajednice  za  tzv.  „Udruženo
oglašavanje“,  kandidirala  3.000.000  kn,  međutim  odobreno  je  450.000  od  stane  HTZ-a,
odnosno u ukupnom iznosu Medija plan 562.500 kn. S obzirom na potrebe TZ Krapinsko-
zagorske županije vezane uz manifestacije koje pokušava što više ispromovirati,  i na vrste
medija koje koristi, stavka „Opće oglašavanje“ kojoj je u prvobitnom planu osigurano 40 000
kn iskorištena je još za dodatna oglašavanja. S obzirom da taj iznos nije dovoljan, dodano je
još 7.000 kn za manifestaciju „Uskrsna kostelska pištola“, koju je TZ KZŽ htjela podržati.
Kroz udruženo oglašavanje 80.000 sredstava daje HTZ, 20% TZ KZŽ dobiva iz županijskog
proračuna, ali isto tako određena sredstva daju sve lokalne turističke zajednice koje na svojim
područjima imaju manifestacije koje žele promovirati i koje TZ KZŽ podržava i želi da se
oglašavaju.  Direktorica  TZ KZŽ istaknula  je  da je  stoga potrebno povećati  stavku „Opće



oglašavanje“ za 47.000 kn kako bi se moglo realizirati sve što je planirano, ali u puno manjem
obimu nego što je planirano kada je prijavljivano 3.000.000 kn prema HTZ-u. 

Glasovima  svih  prisutnih  članova  usvojena  je  Odluka  o  povećanju  troškova  općeg
oglašavanja koja se nalazi u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 5.

Razno

Nije bilo rasprave i sjednica je završila u 18.25 sati.

Zapisničar:                        Predsjednik TZ KZŽ
Tajana Cerovečki            Željko Kolar

 



Klasa  113-2/15-3
Ur. broj: 2140-366-15-3

Krapina 01.07.2015.

Na temelju članka 26. Statuta Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije  (Narodne novine 
124/10)Turističko vijeće Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije donijelo je na svojo 04. sjednici  
dana 01.07.2015. godine slijedeću 

Odluku 
o imenovanju __________________________________________________________

u nadzorne odbore Turističke zajednice općina i gradova Krapinsko-zagorske županije 

Obrazloženje

I.
Temeljem Članka 26. Statuta Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije  Turističko vijeće Turističke 
zajednice Krapinsko-zagorske županije delegira  jednog člana u nadzorni odbor turističke zajednice općine, 
grada, mjesta ili područja osnovane na području Krapinsko-zagorske županije.

Predsjednik TZ KZŽ

                                                                                                                                   Željko Kolar

TURISTIČKA ZAJEDNICA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Turistička zajednica 
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Krambergerova 1
49 000 Krapina

tel/fax : 049/233-653
e-mail : info@tzkzz.hr
web   : www.tzkzz.hr



TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE – RAD TIJELA U  RAZDOBLJU OD 01.01.2014. DO 31.12.2014. GODINE.                     - tablica 1

Temeljem čl. 14.,15.,16.,17., 19. I 20.  Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ((39/94 i 152/08) tijekom godine definirana je obaveza održavanja sjednica tijela 
turističke zajednice.  U nastavku tabelarno je potrebno navesti tražene podatke.

Turistička zajednica grada Zlatara SJEDNICE VIJEĆA SJEDNICE SKUPŠTINE SJEDNICE  NADZORNOG
ODBORA

DATUMI ODRŽAVANJA SJEDNICA U 2014. GODNI 13.Sjednica: 6.2.2014.
1.Sjednica: 3.9.2014.
2. Sjednica: 10.11.2014.

5.Sjednica: 30.5.2014.
1. Sjednica: 30.5.2014.
2.Sjednica: 3.9.2014.
3.Sjednica: 10.11.2014.

3. Sjednica: 16.10.2014.

DNEVNI RED PO SVAKOJ ODRŽANOJ SJEDNICI U 2014.
GODINI TE DA LI JE SVE PRIHVAĆENO I USVOJENO

13.Sjednica: dnevni red
1.  Usvajanje  zapisnika  sa
12. Sjednice TV
2.  Rasprava  i  usvajanje
financij.izvj.za 2013.godinu
3.  Rasprava  i  usvajanje
plana  rada  i  financij.plana
za 2014.godinu
4.pitanja i prijedlozi
Jednoglasno prihvaćen.

1.Sjednica:dnevni red:
1.  Izvj.o  radu  Turist.ureda
za 1.-6. mj.2014.godine
2. Izvj.o natječajima HTZ
3.  Odluka  o  udruzivanju  u
TZ područja
4.  Donošenje  prijedloga
kandidata  za  Skupštinu  TZ
KZŽ
5. Pitanja i prijedlozi
Jednoglasno prihvaćen.

2.Sjednica: dnevni red:
1.  Usvajanje  zapisnika  sa
1.sjednice  TV  TZ  Grada
Zlatara
2.  Plan  i  program  rada  i
financij.plan  TZ  Grada
Zlatara za 2015. Godinu
3. Pitanja i prijedlozi
Jednoglasno usvojen.

5.Sjednica: dnevni red:
1.  Usvajanje zapisnika  4.sj.
Skupštine TZGZ
2.  Rasprava  i  usvajanje
financij.izvj.za 2013.godinu
3.  Rasprava  i  usvajanje
Programa  rada  i
financij.plana  za
2014.godinu
4. Pitanja i prijedlozi
Jednoglasno usvojen.

1.Sjednica: dnevni red:
1.  Konstituiranje  Skupštine
TZ:
a) izbor verifikacij.komisije
b) izvješće verifik. Komisije
2.  Izbor  kandidacijske
komisije
3. izbor i imenovanje TV
4. izbor i imenovanje NO
5. Pitanja i prijedlozi
Jednoglasno usvojen

2. Sjednica: dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 1.
Sj.Skupštine TZ
2.  Izvj.o  radu  TU  1.-6.
Mj.2014.godine
3.  Izvj.o  natječajima  za
sredstva  HTZ
4.  Oduka  o  udruživanju  u
TZ područja
5.  Izbor  predstavnika  u
Skupštinu TZ KZŽ6. Pitanja i
prijedlozi
Jednoglasno prihvaćeno

3. Sjednica: dnevni red:
1. Konstituiranje NO
a) izbor predsj.NO
2. Usvajanje zapisnika sa prošle
sj.NOodrzane 7.3.2013.godine
3. Financij.izvj.za 2013.godinu
4. Izvj.o radu za 2013.godinu
5. Financij.plan za 2014.godinu
6.  Plan  i  program  rada  za
2014.godinu
7.  Izvj.o  radu  TZ  1.-6.-
mj.2014.godine
8.  Financij.izvj.za  razdoblje
1.-6.mj.2014.godine
9.Pitanja i prijedlozi



FINANCIJSKI PODACI RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE          grada Zlatara                  - tablica 2

Temeljem čl. 61.,62.,63.,64. i 65. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (nn
30/94 i 152/08) regulirano je područje izrade planova, programa i izvješća o radu i financijskom 
poslovanju turističke zajednice.

PRIHODI RASHODI
PLAN ZA 2014 218.162, 37kn 201.000,00kn

IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 
2014.*
KONAČNI PLAN ZA 2014. 252.754, 21kn 189.447,19kn

FINANCIJSKI REZULTAT 
POSLOVANJA ZA 2014.

189.447,19

GUBITAK IZ PRIJAŠNJIH GODINA

DOBITAK IZ PRIJAŠNJIH GODINA 82.662,37

 - navesti svaku izmjenu i dopuna plana i programa rada te razloge tih izmjena i dopuna.

Uz tabelu treba  dati izvješće o slijedećem:

- U slučaju dobitka iz prethodnih razdoblja  - za što se je isti utrošio u tekućoj 2014. Godini
- U slučaju gubitka iz prethodnih razdoblja  - sanacija gubitak (plan, dinamika te postignuti 

rezultati sanacije)

Obavezno obrazložiti uz podatke u tabeli financijski rezultat poslovanja za 2014. Godinu (posebno 
navesti u slučaju gubitka razloge te način sanacije sa rokovima, a u slučaju dobitak razloge te za što će 
se isti utrošiti).



RAD  TURISTIČKE ZAJEDNICE                 grada Zlatara                                                                            - tablica 3

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija 

Čl 12. Zakona – Statut –datum donošenja statuta, sjednica na kojoj je donesen (navesti i izmjene i dopune 
Statuta ako ih je bilo)

29.06.2010.; 1. konstituirajuća sjednica

Čl. 18. Zakona – predsjednik turističke zajednice (ime i prezime i datum od kada je predsjednik) Stanko Majdak, 6.lipanj, 2013.
Čl. 19. Zakona – članovi Nadzornog odbora (ime i prezime i rok na koji su imenovani) Karmen Mlinar, Juraj Žerjavić, Ivanka Znika,; 
Čl 21. Zakona – Turistički ured – datum osnivanja ureda, adresa,OIB 29.06.2010., Park hrvatske mladei 2, 49 250 Zlatar, OIB: 

69813837191
Čl. 22. i 23. Zakona – direktor/ica turističkog ureda, ime i prezime, datum stupanja u radni odnos,  da li su 
ispunjeni svi uvjeti koje direktor/ica mora imati pri stupanju u radni odnos

Direktor TU TZ Grada Zlatara: Vladimir Minđak, 
1.01.2014.

Čl. 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11. i 12. Uredbe  - poslovne knjige koje se vode – obavezno navesti sve osnovne 
poslovne knjige i sve pomoćne knjige koje se vode 

Knjiga blagajne, knjiga ulaznih računa,knjiga primljene 
pošte, dostavna knjiga za poštu, knjiga prihoda i rashoda

Čl. 13. Uredbe -  popis obaveza i imovine – priložiti popis na dan 31.12.2013.. godine i 31.12.2014. godine
Organizacija računovodstveno financijskih poslova turističke zajednice (samostalno i/ili računovodstveni 
servis) - 

samostalno

Financijsko izvještavanje (čl. 65. do 71 Uredbe) – potrebno navesti koji financijski izvještaji su izrađeni za 
2013. godinu te kada su predani, izvješća izrađena tijekom 2014. godine za 2014. godinu.
Primjena čl. 71. Uredbe
OBAVEZNO POPUNJAVANJU TURISITIČKE ZAJEDNICE KOJE ISPUNJAVAJU OVE UVJETE, za ostale ovo nije 
primjenjivo



TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE – RAD TIJELA U  RAZDOBLJU OD 01.01.2014. DO 31.12.2014. GODINE.                     - tablica 1

Temeljem čl. 14.,15.,16.,17., 19. I 20.  Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ((39/94 i 152/08) tijekom godine definirana je obaveza održavanja 
sjednica tijela turističke zajednice.  U nastavku tabelarno je potrebno navesti tražene podatke.

Turistička
zajednica
grada
Oroslavje

SJEDNICE VIJEĆA SJEDNICE SKUPŠTINE SJEDNICE  NADZORNOG
ODBORA

DATUMI ODRŽAVANJA SJEDNICA U 2014. GODNI 1. sjednica 27.02.14.
2. sjednica 16.10.14.
3. sjednica 20.11.14.

****
1. sjednica 26.02.2015.

1. sjednica 27.03.14.
2. sjednica 25.09.14. 
3. sjednica 20.11.14.
****
1. sjednica 12.03.2015.

1. sjednica 06.02.14.
2. sjednica 03.09.14.
****

1. sjednica 26.01.2015.

DNEVNI RED PO SVAKOJ ODRŽANOJ SJEDNICI U 2014.
GODINI TE DA LI JE SVE PRIHVAĆENO I USVOJENO

27.02.14.
1.  Izvješće  o  ostvarenju
godišnjeg  programa  rada  i
financijskog plana TZGO za
razdoblje 01. siječanj do 31.
prosinca 2013 god
2.  Izvješće  o  radu  ureda
TZGO za period od 01.05.-
31.12.13.
3. Izvješće o radu direktora
ureda  TZGO  za  period
01.05.- 31.12.2013.
4.  Izvješće  o  provedenom
nadzoru  u  uredu  TZGO
06.02.14.
5. Pitanja i prijedlozi
***Sva Izvješća su usvojena
i jednoglasno  prihvaćena.
Napomena: Izvješće o radu
ureda  TZGO  i  o  radu
direktora  TZGO  za  period
od 01.05.- 31.12.13. odnosi
se na taj period je nije bilo
zaposlenog  direktora  u
uredu  TZGO  od  01.03.13.-
01.05.13.

16.10.14.
1.Izvješće  o  provedenom
Nadzoru  u  uredu  TZGO
03.09.14.
2.  Izvješće  o  ostvarenju
financijskog  plana  za
razdoblje  od  01.01.-
30.06.14.

27.03.14.
1.  Izvješće  o  ostvarenju
godišnjeg  programa  rada  i
financijskog plana TZGO za
razdoblje 01. siječanj do 31.
prosinca 2013 god 
2.  Izvješće  o  radu  ureda
TZGO za  period od 01.05.-
31.12.13.
3. Izvješće o radu direktora
ureda  TZGO  za  period
01.05.- 31.12.2013.
4.  Izvješće  o  provedenom
nadzoru  u  uredu  TZGO
06.02.14.
5. Pitanja i prijedlozi
***  Sva  Izvješća  su
usvojena  i  jednoglasno
prihvaćena.
Napomena: Izvješće o radu
ureda  TZGO  i  o  radu
direktora  TZGO  za  period
od 01.05.- 31.12.13. odnosi
se na taj period je nije bilo
zaposlenog  direktora  u
uredu  TZGO  od  01.03.13.-
01.05.13.

25.09.14. Izborna Skupština
TZGO
1.  Izbor  novih  članova
Skupštine  TZGO  i  njihovo
imenovanje na razdoblje od
2014.- 2018. god.
2.  Izbor  novih  članova  i
njihovo  imenovanje

06.02.14.
1. Usvajanje zapisnika sa prošle
sjednice NO, održanog 19.12.13.
2. Rad Tijela TZGO u 2013. god.
(sjednice,  dnevni  redovi,
izvješća)
3. Rad Tijela TZGO u 2013 god.
(financijska izvješća, inventura)
4. Zapisnik i njegovo usvajanje o
provedenoj  inventuri  u  uredu
TZGO na dan 31.12.13.
5.  Financijska  izvješća  o  radu
ureda  TZGO  za  razdoblje
siječanj- prosinaca 2013.
6. Pitanja i prijedlozi
***Sve  točke  dnevnog  reda  su
usvojene  i  jednoglasno
prihvaćene.

03.09.14.
1. Usvajanje zapisnika sa prošle
sjednice NO održane 06.02.14.
2. Izvješće o financijskom planu i
programu  rada  TZGO  za
razdoblje siječanj- lipanj 2014
3. Izvješće o financijskom planu i
realiziranom  programu  rada
turističke  zajednice  od  01.01.-
30.06.14.
4. Pitanja i prijedlozi
***Sva  Izvješća  su  usvojena  i
prihvaćena
************************
26.01.2015.
1.  utvrđivanje  članova  NO  koji
su  imenovani  na  2.  Sjednici



FINANCIJSKI PODACI RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE grad Oroslavje                            - tablica 2

Temeljem čl. 61.,62.,63.,64. i 65. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (nn
30/94 i 152/08) regulirano je područje izrade planova, programa i izvješća o radu i financijskom 
poslovanju turističke zajednice.

PRIHODI RASHODI
PLAN ZA 2014 155.000,00 kn 150.200,00 kn

IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 
2014.*

160.100,00 kn 160.100,00 kn

KONAČNI PLAN ZA 2014. 185.384,00 kn 176.881,00 kn

FINANCIJSKI REZULTAT 
POSLOVANJA ZA 2014.

Sredstva su se utrošila na organizaciju manifestacija (Fašničke 
špelancije, Vrtna zabava, Prosinac u Oroslavju, Oro nada) čija je 
organizacija u 2014. god koštala puno više nego što je planirano.

GUBITAK IZ PRIJAŠNJIH GODINA 11.111,00 kn

DOBITAK IZ PRIJAŠNJIH GODINA 4.682,00 kn

 - navesti svaku izmjenu i dopuna plana i programa rada te razloge tih izmjena i dopuna.

Uz tabelu treba  dati izvješće o slijedećem:

- U slučaju dobitka iz prethodnih razdoblja  - za što se je isti utrošio u tekućoj 2014. Godini
- U slučaju gubitka iz prethodnih razdoblja  - sanacija gubitak (plan, dinamika te postignuti 

rezultati sanacije)

Obavezno obrazložiti uz podatke u tabeli financijski rezultat poslovanja za 2014. Godinu (posebno 
navesti u slučaju gubitka razloge te način sanacije sa rokovima, a u slučaju dobitak razloge te za što će 
se isti utrošiti).



RAD TURISTIČKE ZAJEDNICE  grada Oroslavje                          - tablica 3

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija 

Čl 12. Zakona – Statut –datum donošenja statuta, sjednica na kojoj je donesen (navesti i izmjene i dopune 
Statuta ako ih je bilo)

29.09.2010.

Čl. 18. Zakona – predsjednik turističke zajednice (ime i prezime i datum od kada je predsjednik) Predsjednik Turističke zajednice grada Oroslavja je Ivan 
Tuđa, prof. Od 2005. god. je Predsjednik TZ grada 
Oroslavja.

Čl. 19. Zakona – članovi Nadzornog odbora (ime i prezime i rok na koji su imenovani) Željko Jalžabetić- Predsjednik Nadzornog odbora; 
Tomislav Mokrovčak- član NO; Ivanka Znika- član NO. 
Imenovani su na mandat od četiri (4) godine od 2014.- 
2018. God.

Čl 21. Zakona – Turistički ured – datum osnivanja ureda, adresa,OIB Turistička zajednica grada Oroslavja upisana je u Upisnik 
pri Ministarstvu turizma 29.06.1995. god s adresom Oro 
trg 1. S danom 09.05.13. upisana je u Upisnik pri 
Ministarstvu turizma s adresom Milana Prpića 
73,Oroslavje. OIB: 51463896368

Čl. 22. i 23. Zakona – direktor/ica turističkog ureda, ime i prezime, datum stupanja u radni odnos,  da li su 
ispunjeni svi uvjeti koje direktor/ica mora imati pri stupanju u radni odnos

Direktorica Turističke zajednice od 01.05.2013. god. je 
Maja Šijan. Ispunjeni su svi uvjete pri stupanju u radni 
odnos, osim položenog ispita za radu u uredu Turističke 
zajednice koji je dužna položiti u roku godinu dana od 
stupanja u radnu odnos, a koji je položen 26.09.2014. 
god. 

Čl. 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11. i 12. Uredbe  - poslovne knjige koje se vode – obavezno navesti sve osnovne 
poslovne knjige i sve pomoćne knjige koje se vode 

Glavna knjiga i saldo konti, Evidencija dugotrajne 
imovine, Blagajna, Knjiga popisa robe, Evidencija o 
plaćama i knjiga ulaznih računa

Čl. 13. Uredbe -  popis obaveza i imovine – priložiti popis na dan 31.12.2013.. godine i 31.12.2014. godine
Organizacija računovodstveno financijskih poslova turističke zajednice (samostalno i/ili računovodstveni 
servis) - 

Knjigovodstveni servis „Timotej“ iz Oroslavja, koji vodi 
financijsko knjigovodstvo za neprofitne organizacije u 
što se ubrajai Turistička zajednica grada Oroslavja. 
Ugovor o obavljanju knjigovodstvenog servisa potpisan 
je u lipnju 2013. god. i aktivan je do daljnjega tj. otkaza 



istog.
Vodi se Glavna knjiga i saldo konti, Evidencija dugotrajne
imovine, Blagajna, Knjiga popisa robe, Evidencija o 
plaćama, knjiga ulaznih računa.

Financijsko izvještavanje (čl. 65. do 71 Uredbe) – potrebno navesti koji financijski izvještaji su izrađeni za 
2013. godinu te kada su predani, izvješća izrađena tijekom 2014. godine za 2014.godinu.
Primjena čl. 71. Uredbe
OBAVEZNO POPUNJAVANJU TURISITIČKE ZAJEDNICE KOJE ISPUNJAVAJU OVE UVJETE, za ostale ovo nije 
primjenjivo

Imovina manja od 100.000,00 kn



TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE – RAD TIJELA U  RAZDOBLJU OD 01.01.2014. DO 31.12.2014. GODINE.                     - tablica 1

Temeljem čl. 14.,15.,16.,17., 19. I 20.  Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ((39/94 i 152/08) tijekom godine definirana je obaveza održavanja 
sjednica tijela turističke zajednice.  U nastavku tabelarno je potrebno navesti tražene podatke.

Turistička
zajednica
grada
Zaboka

SJEDNICE VIJEĆA SJEDNICE SKUPŠTINE SJEDNICE  NADZORNOG
ODBORA

DATUMI ODRŽAVANJA SJEDNICA U 2014. GODNI 27.02.2014.
25.09.2014.
31.10.2014.
17.12.2014.

27.02.2014.
29.09.2014.
29.12.2014.

21.02.2014.
12.12.2014.

DNEVNI RED PO SVAKOJ ODRŽANOJ SJEDNICI U 2014.
GODINI TE DA LI JE SVE PRIHVAĆENO I USVOJENO

7. sjednica Vijeća 
27.02.2014.  1. Verifikacija 
skraćenog zapisnika sa 6. 
sjednice Turističkog vijeća 
održane19.12.2013., 
2. Izvješće Nadzornog 
odbora Turističke zajednice 
Grada Zaboka o radu 
Turističke zajednice u 2013.
godini,
3. Izvješće o izvršenju 
Programa rada i 
Financijskog plana TZ Grada
Zaboka za 2013. godinu,
4. Odluka o izboru 
direktora Turističkog ureda 
Turističke zajednice Grada 
Zaboka,
5. Pitanja i prijedlozi.
8. sjednica Vijeća 
25.09.2014.  1. Verifikacija 
skraćenog zapisnika sa 7. 
sjednice Turističkog vijeća 
održane 27.02.2014.,
2. Donošenje 
Prijedloga odluke o 
prihvaćanju financijskog 
izvješća o poslovanju TZ 
Zabok za razdoblje od 
01.01.2014. do 30.06.2014.
godine,
3. Informacija o 
aktivnostima TZ Zabok za 
razdoblje od 01.01.2014. 
do 30.06.2014. godine – 
usmeno,
3.1. Informacija o 

6.  sjednica  Skupštine
27.02.2014.  1. Verifikacija
skraćenog  zapisnika  sa  5.
sjednice  Skupštine
Turističke  zajednice  Grada
Zaboka  održane
20.12.2013., 
2. Prijedlog  za
razrješenje  i  imenovanje
novog  člana  Turističkog
vijeća  Turističke  zajednice
Grada Zaboka,
3. Izvješće  Nadzornog
odbora Turističke zajednice
Grada  Zaboka  o  radu
Turističke zajednice u 2013.
godini,
4. Izvješće o izvršenju
Programa  rada  i
Financijskog plana TZ Grada
Zaboka  za  2013.  godinu  i
Prijedlog  odluke  o
usvajanju  godišnjeg
financijskog  izvješća  za
2013. godinu,
5. Pitanja i prijedlozi.

7.  sjednica  Skupštine
29.09.2014.1. Verifikacija
skraćenog  zapisnika  sa  6.
sjednice  Skupštine  TZ
Zabok održane 27.02.2014.,
2. Donošenje  Odluke
o  prihvaćanju  financijskog
izvješća  o  poslovanju  TZ
Zabok  za  razdoblje  od
01.01.2014. do 30.06.2014.

4.  sjednica  Nadzornog  odbora
21.02.2014. 1.  Verifikacija
zapisnika  sa  3.  sjednice
Nadzornog  odbora  održane  18.
prosinca 2013. godine,
2. Provedba nadzora nad radom
Turističke zajednice:
2.1.  Dokumentacije  o  vođenju
poslova  Turističke  zajednice
Grada Zaboka,
2.2.  Dokumentacije  o
materijalnom  i  financijskom
poslovanju i raspolaganju
       sredstvima  Turističke
zajednice Grada Zaboka,
2.3. Dokumentacije o izvršenju i
provedbi  Programa  rada  i
Financijskog plana za 
       razdoblje 2013. godinu,
2.4.  Utvrđivanje  Izvješća  o
provedenom  nadzoru  nad
radom Turističke zajednice grada
       Zaboka.
3. Razno.
5.  sjednica  Skupštine
12.12.2014. 1.  Verifikacija
zapisnika  sa  4.  sjednice
Nadzornog  odbora  održane  21.
veljače 2014. godine,
2. Provedba nadzora nad radom
Turističke zajednice:
2.1.  Dokumentacije  o  vođenju
poslova  Turističke  zajednice
Grada Zaboka,
2.2.  Dokumentacije  o
materijalnom  i  financijskom
poslovanju i raspolaganju



FINANCIJSKI PODACI RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE     grada Zabok                       - tablica 2

Temeljem čl. 61.,62.,63.,64. i 65. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (nn
30/94 i 152/08) regulirano je područje izrade planova, programa i izvješća o radu i financijskom 
poslovanju turističke zajednice.

PRIHODI RASHODI
PLAN ZA 2014 290.000,00 290.000,00

IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 
2014.* 313.745,00 189.359,00

KONAČNI PLAN ZA 2014. 313.745,00 189.359,00

FINANCIJSKI REZULTAT 
POSLOVANJA ZA 2014.

124.386,00
Rezultat/dobitak je planiran na temelju izvršenja 30.11.2014. 

GUBITAK IZ PRIJAŠNJIH GODINA 0,00

DOBITAK IZ PRIJAŠNJIH GODINA 75.590,90
Nije se utrošio jer tekući izdaci su pokriveni iz tekućih prihoda!

 - navesti svaku izmjenu i dopuna plana i programa rada te razloge tih izmjena i dopuna.

Uz tabelu treba  dati izvješće o slijedećem:

- U slučaju dobitka iz prethodnih razdoblja  - za što se je isti utrošio u tekućoj 2014. Godini
- U slučaju gubitka iz prethodnih razdoblja  - sanacija gubitak (plan, dinamika te postignuti 

rezultati sanacije)

Obavezno obrazložiti uz podatke u tabeli financijski rezultat poslovanja za 2014. Godinu (posebno 
navesti u slučaju gubitka razloge te način sanacije sa rokovima, a u slučaju dobitak razloge te za što će 
se isti utrošiti).



RAD TURISTIČKE ZAJEDNICE  grada Zabok                          - tablica 3

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija 

Čl 12. Zakona – Statut –datum donošenja statuta, sjednica na kojoj je donesen (navesti i izmjene i 
dopune Statuta ako ih je bilo)

14.07.2011., 1. sjednica Skupštine

Čl. 18. Zakona – predsjednik turističke zajednice (ime i prezime i datum od kada je predsjednik) Ivan Hanžek, 14.07.2011.
Čl. 19. Zakona – članovi Nadzornog odbora (ime i prezime i rok na koji su imenovani) Hrvoje Frgec, Stjepan Jurina, Ivanka Znika, mandat traje 4

godine
Čl 21. Zakona – Turistički ured – datum osnivanja ureda, adresa,OIB 18.04.2012., Zabok, Matije Gupca 112
Čl. 22. i 23. Zakona – direktor/ica turističkog ureda, ime i prezime, datum stupanja u radni odnos,  da 
li su ispunjeni svi uvjeti koje direktor/ica mora imati pri stupanju u radni odnos

-

Čl. 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11. i 12. Uredbe  - poslovne knjige koje se vode – obavezno navesti sve osnovne 
poslovne knjige i sve pomoćne knjige koje se vode 

Vode se:
Dnevnik, Glavna knjiga, Knjiga blagajne i Knjiga (evidencija)

putnih naloga.
Sve ostalo izravnim raščlanjivanjem stavki glavne knjige.

Čl. 13. Uredbe -  popis obaveza i imovine – priložiti popis na dan 31.12.2013.. godine i 31.12.2014. 
godine - U privitku
Organizacija računovodstveno financijskih poslova turističke zajednice (samostalno i/ili 
računovodstveni servis) - Knjigovodstveni servis
Financijsko izvještavanje (čl. 65. do 71 Uredbe) – potrebno navesti koji financijski izvještaji su izrađeni
za 2013. godinu te kada su predani, izvješća izrađena tijekom 2014. godine za 2014.godinu.

S-PR-RAS-NPF 01.01.-31.03.2013. – predan 17.14.2013.
PR-RAS-NPF 01.01.-30.06.2016. – predan 15.07.2013.

S-PR-RAS-NPF 01.01.-30.09.2013. – predan 14.10.2013.
PR-RAS-NPF i Bilanca te Bilješke uz financijska izvješća   01.01.-

31.12.2013. – predan 06.02.2014.
S-PR-RAS-NPF 01.01.-31.03.2014. – predan 17.04.2014.

PR-RAS-NPF 01.01.-30.06.2014. – predan 14.07.2014.
S-PR-RAS-NPF 01.01.-30.09.2014. – predan 20.10.2014.

Primjena čl. 71. Uredbe
OBAVEZNO POPUNJAVANJU TURISITIČKE ZAJEDNICE KOJE ISPUNJAVAJU OVE UVJETE, za ostale ovo 
nije primjenjivo



TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE – RAD TIJELA U  RAZDOBLJU OD 01.01.2014. DO 31.12.2014. GODINE.                     - tablica 1

Temeljem čl. 14.,15.,16.,17., 19. I 20.  Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ((39/94 i 152/08) tijekom godine definirana je obaveza održavanja 
sjednica tijela turističke zajednice.  U nastavku tabelarno je potrebno navesti tražene podatke.

Turistička
zajednica
grada
Krapina

SJEDNICE VIJEĆA SJEDNICE SKUPŠTINE SJEDNICE  NADZORNOG
ODBORA

DATUMI ODRŽAVANJA SJEDNICA U 2014. GODNI 13.02.2014.
09.10.2014.
29.10.2014.
18.12.2014.

13.02.2014.
11.06.2014.
18.12.2014.

29.01.2014.
30.09.2014.

DNEVNI RED PO SVAKOJ ODRŽANOJ SJEDNICI U 2014.
GODINI TE DA LI JE SVE PRIHVAĆENO I USVOJENO

13.02.2014.
1.  Usvajanje  zapisnika  sa
16.sjednice  TV  od
19.12.2013.
2.  Izvješće  Nadzornog
odbora  o  poslovanju  za
2013.godinu
3.Izvješće  direktorice  o
radu za 2013.
4. Sudski spor: Ivan Pelin
5.  Prezentacija  projekta:
Skulptura pračovjeka
7. Razno.
Sve  je  usvojeno  i
prihvaćeno. U slučaju suda
donesena  je  odluka  o
sudskoj nagodbi.
09.10.2014.
1.  Usvajanje  zapisnika  sa
17.sjednice  TV  od
13.02.2014.
2.  Izvješće  Nadzornog
odbora  o  poslovanju  I-VI
2014.
3.  Izvješće  o  ostvarenju
programa  i  financijskog
plana  od  1.1.  do  30-
06.2014.
4.  Izvješće Državnog ureda
za  reviziju  o  obavljenoj
reviziji  u  TZG  Krapine  za
2012.godinu
5.  Projekt:  Biciklom  do
muzeja;  Kućica  krapinskog
notara
6. Razno.
Sve  je  prihvaćeno  i

13.02.2014.
1.  Izbor  radnih  tijela
Skupštine:  radno
predsjedništvo,  zapisničar i
2 ovjerovitelja zapisnika
2.  Izvješće  Nadzornog
odbora  o  poslovanju  TZG
Krapine za 2013.
3.  Izvješće  o  ostvarenju
programa  rada  i
financijskog  plana  TZG
Krapine za 2013.godinu
4.  Izvješće  direktorice  o
radu za 2013.godinu
5. Razno.
11.06.2014.
1.  Izbor  radnih  tijela
Skupštine: 
Radno  predsjedništvo;
Kandidacijska  komisija;
Verifikacijska  komisija;
Zapisničar;  2  ovjerovitelja
zapisnika.
2.  Razrješenje  dosadašnjih
članova:  predsjednika,
Članova  TV  i  članova
Nadzornog odbora.
3.  Izbor  predsjednika
Zajednice  i  predsjednika
Turističkog vijeća
4.  Izbor  novih  članova
Turističkog vijeća
5.  Izbor  novih  članova
Nadzornog odbora
6. Izbor člana za Skupštinu
TZ Krapinsko-zagorske
7. Slobodna riječ.

29.01.2014.
1.  Usvajanje  zapisnika  sa
6.sjednice  NO  održane
02.10.2013.
2.  Izvršenje  Programa  rada  i
financijskog plana za 2013.
3. Razno.

30.09.2014.
1.  Usvajanje  zapisnika  sa
7.sjednice  NO  održane
29.01.2014.
2.  Izvješće  Državno  ureda  za
reviziju  o  obavljenoj  reviziji  u
TZG Krapine za 2012.godinu
3. Izvješće o izvršenje Programa
rada i financijskog plana od 1.1.
do 30.06.2014.
4. Razno.



FINANCIJSKI PODACI RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE    grada Krapina                        - tablica 2

Temeljem čl. 61.,62.,63.,64. i 65. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (nn 30/94 i 152/08) regulirano je područje izrade planova, 
programa i izvješća o radu i financijskom poslovanju turističke zajednice.

PRIHODI RASHODI
PLAN ZA 2014 1.469.600,00 1.469.600,00

IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 
2014.*

1.562.931,63 1.655.330,00

KONAČNI PLAN ZA 2014. 1.562.931,63 1.655.330,00

FINANCIJSKI REZULTAT 
POSLOVANJA ZA 2014.

VIŠAK RASHODA: 112.084,22
Rashod je nastao iz razloga što je u odnosu na 2013. smanjen 
prihod od turističke članarine za 64.000 kn, smanjen je prihod od 
prodaje roba i usluga za oko 19.000,00, a istovremeno trošak 
sudske nagodbe , nabavljen je računalni program i printeri za 
prodaju suvenira, radi velike hladnoće za doček 2015. kupljene su 
plinske grijalice za pozornicu.
Pojačanim mjerama štednje i HZZZ mjerama – zapošljavanje mladih
– info kućica sa suvenirima na Hušnjakovom će dulje raditi pa će se
povećati i prihod od prodaje suvenira.

GUBITAK IZ PRIJAŠNJIH GODINA 2012. VIŠAK RASHODA: 116.108,54

DOBITAK IZ PRIJAŠNJIH GODINA 2013. VIŠAK PRIHODA: 47.471,63
Višak prihoda iz 2012. Utrošio se za sanaciju gubitka iz 2012.



 - navesti svaku izmjenu i dopuna plana i programa rada te razloge tih izmjena i dopuna.

Višak prihoda iz 2013. Upotrijebili smo za sanaciju gubitka iz 2012.godine.

Uz tabelu treba  dati izvješće o slijedećem:

- U slučaju dobitka iz prethodnih razdoblja  - za što se je isti utrošio u tekućoj 2014. Godini
- U slučaju gubitka iz prethodnih razdoblja  - sanacija gubitak (plan, dinamika te postignuti rezultati sanacije)

Obavezno obrazložiti uz podatke u tabeli financijski rezultat poslovanja za 2014. Godinu (posebno navesti u slučaju gubitka razloge te način sanacije sa 
rokovima, a u slučaju dobitak razloge te za što će se isti utrošiti).



RAD TURISTIČKE ZAJEDNICE  grada Krapina                          - tablica 3

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija 

Čl 12. Zakona – Statut –datum donošenja statuta, sjednica na kojoj je donesen (navesti i izmjene i dopune 
Statuta ako ih je bilo)

24.02.2010. – Osnivačka Skupština
22.02.2012. – Sjednica Skupštine – Izmjena Statuta 
članka 18., st.1

Čl. 18. Zakona – predsjednik turističke zajednice (ime i prezime i datum od kada je predsjednik) Zoran Gregurović – 14.10.2013.
Čl. 19. Zakona – članovi Nadzornog odbora (ime i prezime i rok na koji su imenovani) 1. Ivanka Znika, predsjednik, 4 godine

2. Željko Frankol, član, 4 godine
3. Zorko Salopek, član, 4 godine

Čl 21. Zakona – Turistički ured – datum osnivanja ureda, adresa,OIB 24.02.2010. – OIB: 12800176361
Čl. 22. i 23. Zakona – direktor/ica turističkog ureda, ime i prezime, datum stupanja u radni odnos,  da li su 
ispunjeni svi uvjeti koje direktor/ica mora imati pri stupanju u radni odnos

Nedeljka Vodolšak, 02.06.2010.
Ispunjeni su svi uvjeti.

Čl. 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11. i 12. Uredbe  - poslovne knjige koje se vode – obavezno navesti sve osnovne 
poslovne knjige i sve pomoćne knjige koje se vode 

Osnovne knjige: 
 Glavna knjiga
 Dnevnik

Pomoćne knjige:
 Analitičke knjigovodstvene evidencije
 Knjiga dugotrajne i kratkotrajne nefinancijske 

imovine
 Knjiga ulaznih računa
 Knjiga izlaznih računa
 Evidencija putnih naloga
 Kalkulacija suvenira
 Ostale pomoćne evidencije

Čl. 13. Uredbe -  popis obaveza i imovine – priložiti popis na dan 31.12.2013.. godine i 31.12.2014. godine
Organizacija računovodstveno financijskih poslova turističke zajednice (samostalno i/ili računovodstveni 
servis) - 

samostalno

Financijsko izvještavanje (čl. 65. do 71 Uredbe) – potrebno navesti koji financijski izvještaji su izrađeni za 
2013. godinu te kada su predani, izvješća izrađena tijekom 2014. godine za 2014.godinu.

2013.godina:
Obrazac S-PR-RAS-NPF – 19.04.2013
Obrazac PR-RAS-NPF -  22.07.2013



Obrazac S-PR-RAS-NPF – 17.10.2013.
Obrasci: PR-RAS-NPF i Bilanca – 19.12.2014.
2014.godina:
ObrazacS-PR-RAS-NPF – 16.04.2014.
Obrazac PR-RAS-NPF -  24.07.2014
Obrazac: S-PR-RAS-NPF – 3.10.2014.

Primjena čl. 71. Uredbe
OBAVEZNO POPUNJAVANJU TURISITIČKE ZAJEDNICE KOJE ISPUNJAVAJU OVE UVJETE, za ostale ovo nije 
primjenjivo



TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE – RAD TIJELA U  RAZDOBLJU OD 01.01.2014. DO 31.12.2014. GODINE.                     - tablica 1

Temeljem čl. 14.,15.,16.,17., 19. I 20.  Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ((39/94 i 152/08) tijekom godine definirana je obaveza održavanja 
sjednica tijela turističke zajednice.  U nastavku tabelarno je potrebno navesti tražene podatke.

Turistička
zajednica
područja
Kumorvca,
Desinića  i
Zagorskih
sela

SJEDNICE VIJEĆA SJEDNICE SKUPŠTINE SJEDNICE  NADZORNOG
ODBORA

DATUMI  ODRŽAVANJA  SJEDNICA  U  2014.
GODNI

11.6.2014. – 1.sjednica
16.7.2014. – 2.sjednica
13.8.2014. – 3.sjednica
9.10.2014. – 4.sjednica
4.12.2014. – 5.sjednica
31.12.2014. – 6.sjednica

14.02.2014. – 1.sjednica 
(konstituir)
17.10.2014. – 2.sjednica
20.01.2015. – 3.sjednica

1.12.2014. – 1.sjednica 
(konstituirajuća)
22.12.2014. – 2.sjednica
19.02.2015. – 3. sjednica

DNEVNI RED PO SVAKOJ ODRŽANOJ SJEDNICI
U 2014. GODINI TE DA LI JE SVE PRIHVAĆENO I
USVOJENO

11.6.2014. Dnevni red:
1.Prijedlog godišnjeg programa rada i financijski plan,
2.Raspisivanje javnog natječaja za zaposlenje direktora u 
turističkom uredu,
3.Znak i zastava zajednice,
4.Prijedlog za dobrovoljne članove,
5.Potpisnik za naloge za plaćanja (jedan ili više), ovlaštenja po 
transakcijskom računu, osobe ovlaštene za zastupanje (jedna ili 
više), potpisni kartoni (jedna ili više),
6.Servis za vođenje knjiga,
7.Razno.
Prijedlozi prihvaćeni i usvojeni.

16.7.2014. Dnevni red:
1.Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2.Odabir kandidata za direktora Turističke zajednice područja 
Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela,
3.Znak i zastava Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić,
Zagorska Sela,
4.Razno.
Donesena odluka o izboru tri kandidata i testiranju istih. 
Prijedlog o zastavi i grbu odbijen te usvojen prijedlog 
B.Grebličkog prema kojem će se on angažirati te zatražiti više 
prijedloga o izgledu grba i zastave.

13.8.2014. Dnevni red:
1.Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2.Testiranje kandidata za direktora Turističke zajednice područja 
Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela,
3.Razno.
Donesena odluka o izboru direktora Turističkog ureda.

9.10.2914. Dnevni red:
1.Usvajanje zapisnika s 3. Sjednice Turističkog vijeća
2.Izmjena prijedloga Plana rada i financijskog plana za 2014.
3.Prijedlog Plana rada i financijskog plana za 2015.
4.Informacija o sudjelovanju na sajmu u Podsredi
5.Razno
Prijedlozi prihvaćeni i usvojeni.

4.12.2014. Dnevni red:
1.Usvajanje zapisnika s 4. Sjednice Turističkog vijeća
2.Donošenje Odluke o Poslovniku o radu Turističkog vijeća,
3.Donošenje Odluke o Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, 
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda TZ 
područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela,
4.Odluka o raspisu natječaja – poziva učenicima osnovnih škola,
5.Informacija o aktualnostima o radu TZP-a
6.Razno
Donesene odluke o Poslovniku o radu Turističkog vijeća i 
Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta Turističkog ureda TZ područja. Usvojen Zapisnik 
s 4.sjednice. Donesen zaključak o natječaju.

14.02.2014. Dnevni red:
1.Otvaranje sjednice Osnivačke 
skupštine
2.Izbor Verifikacijske komisije
3.Potvrđivanje mandata 
predstavnika članova Turističke 
zajednice područja               
Kumrovec, Desinić i Zagorska 
Sela
4.Donošenje Statuta TZ 
područja Kumrovec, Desinić i 
Zagorska Sela
5.Donošenje Poslovnika o radu 
Skupštine TZ područja 
Kumrovec, Desinić i Zagorska 
Sela
6.Izbor i imenovanje članova 
Turističkog vijeća TZ područja 
Kumrovec, Desinić i Zagorska 
Sela
7.Izbor i imenovanje članova 
Nadzornog odbora TZ područja 
Kumrovec, Desinić i Zagorska 
Sela
8.Izbor i imenovanje 
predstavnika u Skupštini TZ 
Krapinsko-zagorske županije
9.Odluka o osnivanju i ustroju 
ureda TZ područja Kumrovec, 
Desinić i Zagorska Sela
10.Razno
Donesene odluke o Statutu i 
Poslovniku, o imenovanju 
članova Turističkog vijeća i 
Nadzornog odbora, 
imenovanje predstavnika u 
skupštinu TZ KZŽ i odluka o 
osnivanju Turističkog ureda.

17.10.2014. Dnevni red:
1.Usvajanje zapisnika s 
Osnivačke Skupštine,
2.Donošenje Plana rada i 
financijskog plana za 2014.
3.DonošenjePlana rada i 
financijskog plana za2015.
4.Izbor predstavnika u 
Skupštinu TZ KZŽ,
5.Informacija - sudjelovanje na 
sajmu u Podsredi,
6.Informacija – 2. izložba 
jabuka u Desiniću,
7.Odluka o dragovoljnom 

1.12.2014. Dnevni red:
1.Izbor predsjednika Nadzornog 
odbora,
2.Izbor zamjenika predsjednika 
Nadzornog odbora,
3.Donošenje odluke o Poslovniku  o 
radu Nadzornog odbora,
4.Informacija o aktualnostima o 
radu TZP-a
5.Razno
Na konstituirajućoj – 1.sjednici 
donesene odluke o izboru 
predsjednika i zamjenice 
predsjednika NO te odluka o 
Poslovniku o radu Nadzornog 
odbora.

22.12.2014. Dnevni red:
1.Usvajanje zapisnika s 1. sjednice 
Nadzornog odbora
2.Izvršenje i provedbe programa 
rada i financijskog plana TZ 
područja za razdoblje od 1.01.2014.
do 30.11.2014.,
3.Razno
Zaključak:  Potrebno  donijeti
Izmjenu  Programa  rada  i
financijskog plana za 2014., Ugovor
o najmu prostora te plan o utrošku
sredstava od BP (sa Općinama).



FINANCIJSKI PODACI RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE    područja Kumorvca, Desinića i Zagorskih sela        
- tablica 2

Temeljem čl. 61.,62.,63.,64. i 65. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (nn
30/94 i 152/08) regulirano je područje izrade planova, programa i izvješća o radu i financijskom 
poslovanju turističke zajednice.

PRIHODI RASHODI
PLAN ZA 2014 106.000,00 106.000,00

IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 
2014.*

Tablica u prilogu (Tablica 2a)

KONAČNI PLAN ZA 2014. 150.228,26 144.194,74

FINANCIJSKI REZULTAT 
POSLOVANJA ZA 2014.

4.951,83
Uplaćeno više za plaće radnika od Općine Kumrovec.
Utrošit će se za plaću za prosinac (isplata u siječnju 2015.) te 
administrativne troškove u 2015.

GUBITAK IZ PRIJAŠNJIH GODINA -

DOBITAK IZ PRIJAŠNJIH GODINA 20.515,03(prijenos iz 2013. i stanje 21.7.2014.)
Sredstva su utrošena za redovan rad TZ područja – potpore 
manifestacijama.

 - navesti svaku izmjenu i dopuna plana i programa rada te razloge tih izmjena i dopuna.

Uz tabelu treba  dati izvješće o slijedećem:

- U slučaju dobitka iz prethodnih razdoblja  - za što se je isti utrošio u tekućoj 2014. Godini
- U slučaju gubitka iz prethodnih razdoblja  - sanacija gubitak (plan, dinamika te postignuti 

rezultati sanacije)

Obavezno obrazložiti uz podatke u tabeli financijski rezultat poslovanja za 2014. Godinu (posebno 
navesti u slučaju gubitka razloge te način sanacije sa rokovima, a u slučaju dobitak razloge te za što će 
se isti utrošiti).



RAD  TURISTIČKE ZAJEDNICE  područja Kumrovec, Desinić i Zagorska sela                                                                                           - tablica 3

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija 

Čl 12. Zakona – Statut –datum donošenja statuta, sjednica na kojoj je donesen (navesti i izmjene i dopune 
Statuta ako ih je bilo)

14.2.2014., 1. (konstituirajuća) sjednica

Čl. 18. Zakona – predsjednik turističke zajednice (ime i prezime i datum od kada je predsjednik) Dragutin Ulama, 14.2.2014.
Čl. 19. Zakona – članovi Nadzornog odbora (ime i prezime i rok na koji su imenovani) 1. Velimir Šlogar, predsjednik

2. Zrinka Papić, zamjenik predssjednika
3. Ivanka Znika, član
- 4 godine

Čl 21. Zakona – Turistički ured – datum osnivanja ureda, adresa,OIB 14.2.2014., J. Broza 12, Kumrovec, IOB 84385739604
Čl. 22. i 23. Zakona – direktor/ica turističkog ureda, ime i prezime, datum stupanja u radni odnos,  da li su 
ispunjeni svi uvjeti koje direktor/ica mora imati pri stupanju u radni odnos

Milan Kladnički, 15.9.2014., potrebno položiti stručni 
ispit za rad u turističkom uredu u roku 1 god.

Čl. 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11. i 12. Uredbe  - poslovne knjige koje se vode – obavezno navesti sve osnovne 
poslovne knjige i sve pomoćne knjige koje se vode 

Bilanca, Glavna knjiga, Pomoćne knjige,
Knjiga ulaznih i izlaznih računa, Blagajna

Čl. 13. Uredbe -  popis obaveza i imovine – priložiti popis na dan 31.12.2013.. godine i 31.12.2014. godine
Organizacija računovodstveno financijskih poslova turističke zajednice (samostalno i/ili računovodstveni 
servis) - 

Računovodstveni servis

Financijsko izvještavanje (čl. 65. do 71 Uredbe) – potrebno navesti koji financijski izvještaji su izrađeni za 
2013. godinu te kada su predani, izvješća izrađena tijekom 2014. godine za 2014. godinu.

PR-RAS-NPF i BIL

Primjena čl. 71. Uredbe
OBAVEZNO POPUNJAVANJU TURISITIČKE ZAJEDNICE KOJE ISPUNJAVAJU OVE UVJETE, za ostale ovo nije 
primjenjivo



Tablica 1 

Pregled održanih sjednica tijela turističke zajednice općine Tuhelj

Za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013.

Direktor/ica Valentina Večerić Gorupić

SJEDNICE VIJEĆA SJEDNICE
SKUPŠTINE

SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

DATUMI ODRŽAVANJA 
SJEDNICA U 2013. 
GODINI

15.sjednica-
28.02.2013.,
16.sjednica-
19.03.2013.,
17.sjednica- 
17.05.2013.,
18.sjednica-
13.08.2013.,
19.sjednica-
31.10.2013.,
20.sjednica-
08.11.2013.,
21.sjednica-
27.12.2013.

7.sjednica-
29.03.2013.,
8.sjednica-
13.08.2013.,
9.sjednica-
27.12.2013.,

5.sjednica-14.02.2013.,
6.sjednica-10.09.2013.

DNEVNI RED PO SVAKOJ
ODRŽANOJ SJEDNICI U 
2013. GODINI TE DA LI 
JE SVE PRIHVAĆENO I 
USVOJENO

DNEVNI RED

1.Verifikacija zapisnika sa 14.
sjednice održane dana 
20.12.2012. godine 
2.Izvješće o radu s 
financijskim izvješćem za 
2012. godinu
3.Izvješće Nadzornog odbora
za 2012. godinu
4.Izvješće Direktorice TZ 
općine Tuhelj za 2012. 
godinu 
5.Izvješće s 19. Fašnika 
6.Slobodna riječ
-------------------------------

DNEVNI RED

1.Donošenje Odluke o kupnji
novog namještaja za potrebe

DNEVNI RED

1.Otvaranje Skupštine i 
izbor zapisničara i dva 
ovjerovitelja zapisnika
2.Verifikacija zapisnika sa 
6. Skupštine održane 
dana 20.12.2012. godine
3.Izvješće o radu s 
financijskim izvješćem za 
2012. godinu
4.Izvješće Nadzornog 
odbora za 2012. godinu
5.Izvješće Direktorice TZ 
općine Tuhelj za 2012. 
godinu 
6.Slobodna riječ

------------------------
---------- DNEVNI RED

DNEVNI RED

1.Usvajanje Zapisnika s 4. sjednice Nadzornog odbora 
održane dana 19.09.2012.godine
2. Nadzor financijskog i materijalnog poslovanja u 2012. g.:

 Vođenje poslova zajednice,
 Materijalno i financijsko poslovanje i 

raspolaganje sredstvima Zajednice,
 Financijsko izvješće prihoda i rashoda 

za 2012. g.:
- Financijsko izvješće i izvješće o 

radu za 2012. g.
- Program rada i financijski plan za 

2012. g. 
3.Pitanja i prijedlozi

-------------------------------------------------------
DNEVNI RED

1.Usvajanje Zapisnika s 5. sjednice Nadzornog odbora 
održane dana 14.02.2013.godine



novog ureda TZ Tuhelj u 
sklopu hotela Well

------------------------
DNEVNI RED

1.Verifikacija zapisnika sa 15.
sjednice održane dana 
28.02.2013. godine i 16. 
sjednice održane dana 
19.03.2013.
2.26. Polumaraton 
Mihanović – izvješće s prvog 
radnog sastanka Org. odbora
3.4. Dan zdravlja, sporta i 
rekreacije
4.Akcija Uredimo svoje 
mjesto
5.Zamolba Via tours d.o.o.
6.Slobodna riječ

--------------------------
DNEVNI RED

1.Verifikacija zapisnika sa 17.
sjednice održane dana 
17.05.2013.
2.Izvješća s održanih 
manifestacija: 
Polumaraton Mihanović, 
Dan zdravlja sporta i 
rekreacije i Zlatna lipa Tuhlja 
3.Akcija „Čovjek, ključ 
uspjeha“
4.Razmatranje žalbe Josipa 
Majera u vezi visine 
paušalne boravišne pristojbe
5.Slobodna riječ

--------------------------
DNEVNI RED

1.Verifikacija zapisnika sa 18.
sjednice održane dana 
13.08.2013.
2.Izvješće o radu direktorice 
TZ za razdoblje od 01.01.-
30.06.2013. godine 
3.Financijsko izvješće o radu 
za razdoblje 01.01.-
30.06.2013. godine 
4.Izvješće Nadzornog odbora
za razdoblje 01.01.-
30.06.2013. godine
5.Prijedlog Programa rada s 
financijskim planom za 2014.
godinu

1.Otvaranje Skupštine i 
izbor zapisničara i dva 
ovjerovitelja zapisnika
2.Verifikacija zapisnika sa 
7. Skupštine održane 
dana 29.03.2013. godine
3.Razrješenje člana 
Turističkog vijeća i odabir
novog člana prema 
Članku 20., točci 3 i 
prema Članku 28.  
Statuta TZ općine Tuhelj
4.Slobodna riječ

DNEVNI RED

1.Otvaranje Skupštine i 
izbor zapisničara i dva 
ovjerovitelja zapisnika
2.Verifikacija zapisnika sa 
8. sjednice Skupštine 
održane dana 
13.08.2013. godine
3.Izvješće o radu 
direktorice TZ za 
razdoblje od 01.01.-
30.06.2013. godine 
4.Financijsko izvješće o 
radu za razdoblje 01.01.-
30.06.2013. godine 
5.Izvješće Nadzornog 
odbora za razdoblje 
01.01.-30.06.2013. 
godine
6.1. Izmjene Financijskog 
plana za 2013. godinu
7.Donošenje Programa 
rada s financijskim 
planom za 2014. godinu
8.Slobodna riječ

2.Nadzor financijskog i materijalnog poslovanja za razdoblje 
o 01.01. –  30.06.2013.godine:
o Vođenje poslova zajednice,
o Materijalno i financijsko poslovanje i 

raspolaganje sredstvima Zajednice,
o Financijsko izvješće prihoda i rashoda 

za razdoblje 01.01. – 
30.06.2013.godine:

3.Pitanja i prijedlozi



6.Slobodna riječ

----------------------------

DNEVNI RED

1.Donošenje Odluke o 
izvođenju građevinskih 
radova na kući obitelji Žohar 
za koju su Turistička 
zajednica općine Tuhelj i 
Općina Tuhelj pokrenule 
humanitarnu akciju
------------------------------------

DNEVNI RED

1.Verifikacija zapisnika sa 19.
sjednice održane dana 
31.10.2013. i 20. telefonske 
sjednice održane dana 
08.11.2013. godine 
2.Prijedlog 1. Izmjene 
Financijskog plana za 2013. 
godinu 
3.Slobodna riječ

DATUM  I BROJ 
SJEDNICE NA KOJOJ JE 
USVOJENO IZVJEŠĆE O 
RADU TZ ZA 2012. 
GODINU

15.sjednica-
28.02.2013.

7.sjednica-
29.03.2013.

DATUM I BROJ SJEDNICE
NA KOJOJ JE USVOJENO 
IZVJEŠĆE O RADU 
DIREKTORA/CE TZ ZA 
2012. GODINU

15.sjednica-
28.02.2013.

7.sjednica-
29.03.2013.

DATUM  I BROJ 
SJEDNICE NA KOJOJ JE  
USVOJENO FINANCIJSKO
IZVJEŠĆE O RADU TZ ZA 
2012. GODINU

15.sjednica-
28.02.2013.

7.sjednica-
29.03.2013.

DATUM I BROJ SJEDNICE
NA KOJOJ JE DONESEN 
GODIŠNJI PLAN I 
PRGRAM RADA ZA 
2014. GODINU TE AKO 
JE BILO IZMJENA I 
DOPUNA ZA ISTO 

19.sjednica-
31.10.2013.

9.sjednica-
27.12.2013.



NAVESTI DATUME I 
BROJ SJEDNICE TE 
RAZLOG DONOŠENJA.
DATUM I BROJ SJEDNICE
NA KOJOJ JE DONESEN 
FINANCIJSKI PLAN ZA 
2013. GODINU TE ISTO 
NAVESTI DATUM I BROJ 
SJEDNICE AKO JE BILO 
IZMJENA PO 
FINANCIJSKOM PLANU 
ZA 2013.GODINU

21.sjednica-
27.12.2013.

9.sjednica-
27.12.2013.

DATUM I BROJ SJEDNICE
NA KOJOJ JE USVOJEN 
GODIŠNJI PRALN I 
PRGRAM RADA 
DIREKTORA/CE TZ

22.sjednica-
21.02.2014.

10.sjednica-
31.03.2014.

DATUM  I BROJ 
SJEDNICE NA KOJOJ JE 
USVOJENO IZVJEŠĆE O 
RADU TZ ZA 2013. 
GODINU

22.sjednica-
21.02.2014.

10.sjednica-
31.03.2014.

DATUM I BROJ SJEDNICE
NA KOJOJ JE USVOJENO 
IZVJEŠĆE O RADU 
DIREKTORA/CE TZ ZA 
2013. GODINU

22.sjednica-
21.02.2014.

10.sjednica-
31.03.2014.





Tablica 2

PRIHODI RASHODI
PLAN ZA 2014 441.000,00 kn 441.000,00 kn

IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 
2014.

479.930,31 kn 434.775,00

IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 
2014.
KONAČNI PLAN ZA 2014. 483.272,00 kn 446.632,11 kn

FINANCIJSKI REZULTAT 
POSLOVANJA ZA 2014.

Veći za 36.639,89 kn

GUBITAK IZ PRIJAŠNJIH GODINA -

Pregled prihoda i rashoda turističke zajednice općine Tuhelj



RAD  TURISTIČKE ZAJEDNICE                                                                                             - tablica 3

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija 

Čl 12. Zakona – Statut –datum donošenja statuta, sjednica na kojoj je donesen (navesti i izmjene i dopune 
Statuta ako ih je bilo)

10.08.2010. -Osnivačka skupština

Čl. 18. Zakona – predsjednik turističke zajednice (ime i prezime i datum od kada je predsjednik) Renato Ilić- 22.05.2014. 
Čl. 19. Zakona – članovi Nadzornog odbora (ime i prezime i rok na koji su imenovani) Valentina Kunšt – predsjednik

Andreja Vrhovski – član
Ivanka Znika – član
4. godine

Čl 21. Zakona – Turistički ured – datum osnivanja ureda, adresa,OIB Turistički ured TZO Tuhelj, 15.03.2007.
Gajeva 4, Tuheljske toplice, 49215 Tuhelj
OIB: 32017731759

Čl. 22. i 23. Zakona – direktor/ica turističkog ureda, ime i prezime, datum stupanja u radni odnos,  da li su 
ispunjeni svi uvjeti koje direktor/ica mora imati pri stupanju u radni odnos

Valentina Večerić-Gorupić, 31.03.2011., ispunjeni 
svi uvjeti

Čl. 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11. i 12. Uredbe  - poslovne knjige koje se vode – obavezno navesti sve osnovne 
poslovne knjige i sve pomoćne knjige koje se vode 

Osnovna knjiga:
-Glavna knjiga
Pomoćne knjige: 
-Blagajnički izvještaji
-Knjiga ulaznih računa
-Knjiga izlaznih računa
-Evidencija putnih naloga

Čl. 13. Uredbe -  popis obaveza i imovine – priložiti popis na dan 31.12.2013.. godine i 31.12.2014. godine
Organizacija računovodstveno financijskih poslova turističke zajednice (samostalno i/ili računovodstveni 
servis) - 

samostalno

Financijsko izvještavanje (čl. 65. do 71 Uredbe) – potrebno navesti koji financijski izvještaji su izrađeni za 
2013. godinu te kada su predani, izvješća izrađena tijekom 2014. godine za 2014. godinu.

2013.
1. Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima 



neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. 
-31.03.2013. – datum predaje 25.04.2013.

2. Izvještaj o prihodima i rashodima 
neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. 
-30.06.2013. – datum predaje 31.07.2013.

Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima 
neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. 
-30.09.2013. – datum predaje 05.11.2013.

2014.

1. Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima 
neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. 
-31.03.2014. – datum predaje 25.04.2014.

2. Izvještaj o prihodima i rashodima 
neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. 
-20.07.2014. – datum predaje 31.07.2013.

Primjena čl. 71. Uredbe
OBAVEZNO POPUNJAVANJU TURISITIČKE ZAJEDNICE KOJE ISPUNJAVAJU OVE UVJETE, za ostale ovo nije 
primjenjivo



TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE – RAD TIJELA U  RAZDOBLJU OD 01.01.2014. DO 31.12.2014. GODINE.                     - tablica 1

Temeljem čl. 14.,15.,16.,17., 19. I 20.  Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ((39/94 i 152/08) tijekom godine definirana je obaveza održavanja sjednica tijela 
turističke zajednice.  U nastavku tabelarno je potrebno navesti tražene podatke.

Turistička  zajednica
općine Stubičke Toplice

SJEDNICE VIJEĆA SJEDNICE SKUPŠTINE SJEDNICE  NADZORNOG
ODBORA

DATUMI  ODRŽAVANJA
SJEDNICA U 2014. GODNI

17. veljače 2014.  - 15. Tur. vijeće
14. travnja 2014. - 16. Tur. vijeće
17. srpnja 2014. - 17. Tur. vijeće
11. rujna 2014.  -  18. Tur. vijeće

24. veljače 2014. – 8. Skupština
18. rujna 2014. - 9. Skupština

06. veljače 2014. - 7. sjednica NO
05. rujna 2014. – 8. sjednica NO

DNEVNI  RED  PO  SVAKOJ
ODRŽANOJ SJEDNICI U 2014.
GODINI  TE  DA  LI  JE  SVE
PRIHVAĆENO I USVOJENO

15. Tur. vijeće
1.Usvajanje  zapisnika  sa  četrnaeste  sjednice  Turističkog
vijeća TZO Stubičke Toplice.
2.Utvrđivanje  članova  Turističkog  vijeća  Turističke
zajednice Općine Stubičke Toplice za mandatno razdoblje
2014.-2018.g.
3.  Izvješće  o  radu  Turističkog  ureda  TZO  St.  Toplice  za
period  siječanj-prosinac  2013.g.  i  donošenje  odluke  o
prihvaćanju istog.
4.  Izvješće  o  radu  direktora  TZO  St.  Toplice  za  period
siječanj-prosinac 2013.g. i donošenje odluke o prihvaćanju
istog.
5. Izvještaj o prihodima i rashodima TU TZO St. Toplice za
period od 01. siječnja do 31. prosinca 2013.g. i donošenje
odluke o prihvaćanju istog.
6.  Izvješće  Nadzornog  odbora  TZO  St.  Toplice  u  2013.
godini  (period  siječanj-prosinac)  i  donošenje  odluke  o
prihvaćanju istog.
7. Pitanja i prijedlozi.
SVE JE USVOJENO I PRIHVAĆENO

16. Tur. vijeće
1.  Usvajanje  zapisnika  sa  petnaeste  sjednice  Turističkog
vijeća TZO Stubičke Toplice.
2. Donošenje odluke o Prijedlogu programa rada direktora
TZO Stubičke Toplice za 2014.g.
3.  Donošenje odluke o imenovanju članova Povjerenstva
za ekološko -edukativnu akciju „Cvijet u cvijeću 2014.“
4. Razmatranje izvješća o obavljenom nadzoru poslovanja
TZO St.Toplice od strane HTZ-a za 2013.g.
5. Donošenje odluke o visini bruto plaće direktora TU TZO
St.Toplice sukladno obavljenom nadzoru HTZ-a.
6. Donošenje odluke o izvješću o radu Turističkog vijeća za
2013. g. sukladno obavljenom nadzoru HTZ-a.
7.  Donošenje  odluke  o  blagajničkom  maksimumu  za
2014.g.
8. Pitanja i prijedlozi.
SVE JE USVOJENO I PRIHVAĆENO

17. Tur. vijeće
1.Usvajanje  zapisnika  sa  šesnaeste  sjednice  Turističkog
vijeća TZO Stubičke Toplice.
2.Utvrđivanje člana Turističkog vijeća Turističke zajednice
Općine  Stubičke  Toplice  za  mandatno  razdoblje  2014.-
2018.g.
3.Donošenje odluke o izvještaju o prihodima i rashodima

8. Skupština
1.Usvajanje  zapisnika  sa  7.  sjednice  Skupštine
Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice.
2.  Utvrđivanje  članova  Skupštine  Turističke
zajednice Općine Stubičke Toplice.
3.  Utvrđivanje  članova  Turističkog  vijeća
Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice.
4.  Utvrđivanje  članova  Nadzornog  odbora
Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice.
5.  Donošenje  odluke  o  usvajanju  prijedloga
godišnjeg financijskog izvješća za 2013.g.
6. Donošenje odluke o usvajanju izvješća o radu
Turističkog ureda TZO St. Toplice za 2013.g .
7. Donošenje odluke o usvajanju izvješća o radu
direktora TZO St. Toplice za 2013.g.
8.  Donošenje  odluke  o  usvajanju  izvješća
Nadzornog  odbora  o  izvršenom  nadzoru  nad
radom TZO St. Toplice za 2013.g. 

9. Pitanja i prijedlozi.
SVE JE USVOJENO I PRIHVAĆENO

9. Skupština
1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Skupštine
Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice.
2.  Utvrđivanje  članova  Skupštine  Turističke
zajednice Općine Stubičke Toplice.
3.  Utvrđivanje  članova  Turističkog  vijeća
Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice.
4. Donošenje odluke o delegiranju predstavnika
u  Skupštinu  Turističke  zajednice  Krapinsko-
zagorske županije.
5.Donošenje  odluke  o  izvješću  o  radu
Turističkog  vijeća  za  2013.  g.  sukladno
obavljenom nadzoru HTZ-a.
6.Razmatranje pisanog izvješća o provedenom
nadzoru HTZ-a od 2013.g.
7.  Prijedlog  I.  izmjene  Financijskog  plana  za
2014.g.
8.  Izvješće  Nadzornog  odbora  o  izvršenom
nadzoru  nad  poslovanjem  za  01.01.-
30.06.2014.g.
9.  Donošenje  odluke  o  usvajanju  Prijedloga
programa  rada  sa  Financijskim  planom  za
2015.g.
10. Informacija o aktivnostima Turističkog ureda
period travanj-rujan.

7. sjednica NO
1.  Usvajanje  zapisnika  sa  6.  sjednice
NO TZO Stubičke Toplice
2.  Nadzor  financijskog  i  materijalnog
poslovanja  za  razdoblje  siječanj-
prosinac 2013.g.
3. Pitanja i prijedlozi.
SVE JE USVOJENO I PRIHVAĆENO

8. sjednica NO
1.  Usvajanje  zapisnika  sa  7.  sjednice
NO TZO Stubičke Toplice
2.  Nadzor  financijskog  i  materijalnog
poslovanja  za  razdoblje  siječanj-lipanj
2014.g.
3. Razmatranje izvješća o obavljenom
nadzoru poslovanja TZO St. Toplice od
HTZ-a za 2013.g.
4. Pitanja i prijedlozi.
SVE JE USVOJENO I PRIHVAĆENO



FINANCIJSKI PODACI RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE                            - tablica 2

Temeljem čl. 61.,62.,63.,64. i 65. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (nn
30/94 i 152/08) regulirano je područje izrade planova, programa i izvješća o radu i financijskom 
poslovanju turističke zajednice.

PRIHODI RASHODI
PLAN ZA 2014 310.100,00 310.100,00

IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 
2014.*

375.000,00 I IZMJENA
II IZMJENA 433.962,15

375.000,00 I IZMJENA
II IZMJENA 444.478,30

KONAČNI PLAN ZA 2014. 433.962,15 433.962,15

FINANCIJSKI REZULTAT 
POSLOVANJA ZA 2014.

433.962,15

GUBITAK IZ PRIJAŠNJIH GODINA 16.043,02

DOBITAK IZ PRIJAŠNJIH GODINA

I. IZMJENA JE RAĐENA NA TEMELJU PODATAKA ZA 6 MJESEČNO POSLOVANJE TE JE UTVRĐENO 
ODSTUPANJE OD PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA U OBUJMU VEĆEM OD 5%, A  ZAKONSKI 
JE POTREBNO DONIJETI IZMJENE, ODNOSNO DOPUNE.

II. IZMJENA JE RAĐENA ZBOG DOBIVENIH SREDSTAVA OD 80.000,00 KUNA OD HRVATSKE TURISTIČKE 
ZAJEDNICE SUKLADNO KANDIDIRANJU JAVNIH POZIVA ZA OBNOVU POVIJESNO-POUČNE STAZE 
KAMENJAK

MANJAK JE SANIRAN TJ. POKRIVEN DOBIVENIM SREDSTVIMA JEDINICE LS TJ. OPĆINE ST.TOPLICE.



RAD  TURISTIČKE ZAJEDNICE         općine Stubičke Toplice                                                                                   - tablica 3

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija 

Čl 12. Zakona – Statut –datum donošenja statuta, sjednica na kojoj je 
donesen (navesti i izmjene i dopune Statuta ako ih je bilo)

27.04.2010.OSNIVAČKA SJEDNICA SKUPŠTINE TZO ST. TOPLICE

Čl. 18. Zakona – predsjednik turističke zajednice (ime i prezime i datum 
od kada je predsjednik)

VLADIMIR BOSNAR OD 27.04.2010.

Čl. 19. Zakona – članovi Nadzornog odbora (ime i prezime i rok na koji 
su imenovani)

ŠTEFANIJA SOKAČ – PREDSJEDNIK
MARINA MAMUČA – ČLAN
IVANKA ZNIKA – ČLAN
Mandat članova Nadzornog odbora je 4 godine od dana 24.02.2014. kada su isti 
izabrani na sjednici Skupštine TZO Stubičke Toplice.

Čl 21. Zakona – Turistički ured – datum osnivanja ureda, adresa,OIB DATUM OSNIVANJA: 26.06.2006.,
 TURISTIČKI URED TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE STUBIČKE TOPLICE,
 VIKTORA ŠIPEKA 24, 49 244 STUBIČKE TOPLICE
OIB: 91008015867

Čl. 22. i 23. Zakona – direktor/ica turističkog ureda, ime i prezime, 
datum stupanja u radni odnos,  da li su ispunjeni svi uvjeti koje 
direktor/ica mora imati pri stupanju u radni odnos

BERNARDA IVČEK, 17.12.2007., Ispunjeni su svi uvjeti koje direktorica mora imati 
pri stupanju u radni odnos. 

Čl. 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11. i 12. Uredbe  - poslovne knjige koje se vode – 
obavezno navesti sve osnovne poslovne knjige i sve pomoćne knjige 
koje se vode 

DNEVNIK, GLAVNA KNJIGA
POMOĆNE KNJIGE: KNJIGA KRATKOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE (ZALIHE 
SUVENIRA), KNJIGA FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA, KNJIGA BLAGAJNE, 
EVIDENCIJA PUTNIH NALOGA, KNJIGA IZLAZNIH RAČUNA, KNJIGA ULAZNIH 
RAČUNA, DOSTAVNA KNJIGA ZA MJESTO, KNJIGA EVIDENCIJE PRISUTNOSTI 
RADNIKA, KNJIGA ULAZNE POŠTE, URUDŽBENI ZAPISNIK, EVIDENCIJA 
PRISUTNOSTI NA SJEDNICAMA, EVIDENCIJA SITNOG INVENTARA

Čl. 13. Uredbe -  popis obaveza i imovine – priložiti popis na dan 
31.12.2013.. godine i 31.12.2014. godine

U PRIVITKU

Organizacija računovodstveno financijskih poslova turističke zajednice 
(samostalno i/ili računovodstveni servis) - 

RAČUNOVODSTVENI SERVIS



Financijsko izvještavanje (čl. 65. do 71 Uredbe) – potrebno navesti koji 
financijski izvještaji su izrađeni za 2013. godinu te kada su predani, 
izvješća izrađena tijekom 2014. godine za 2014. godinu.

ZA 2012. GODINU: S-PR-RAS-NPF PREDAN 18.04.2013.
                                  PR-RAS-NPF PREDAN 25.07.2013.
                                  S-PR-RAS-NPF PREDAN 17.10.2013.
                                  PR-RAS-NPF I BIL-NPF PREDANI 20.01.2014.
ZA 2013. GODINU: S-PR-RAS-NPF PREDAN 15.04.2014.
                                  PR-RAS-NPF PREDAN 09.07.2014.
                                  S-PR-RAS-NPF PREDAN 10.10.2014.
PR-RAS-NPF I BIL-NPF PREDANI 01.2015.

Primjena čl. 71. Uredbe
OBAVEZNO POPUNJAVANJU TURISITIČKE ZAJEDNICE KOJE ISPUNJAVAJU
OVE UVJETE, za ostale ovo nije primjenjivo



Tablica 1-a

Pregled održanih sjednica tijela turističke zajednice općine/grada 

________________Marija Bistrica____________________________________________

Obračunsko razdoblje 01.01. do 31.12.2014. godine – IZVJEŠĆE O IZRAĐENIM PLANSKIM DOKUMENTIMA TE 
IZVJEŠĆIMA O IZVRŠENJU PLANSKIH DOKUMENATA

SJEDNICE VIJEĆA SJEDNICE SKUPŠTINE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

DATUMI ODRŽAVANJA SJEDNICA U 2014. 
GODINI

11.02.2014.; 04.03.2014.; 
25.03.2014.; 27.05.2014.; 
02.06.2014.; 23.06.2014.; 
07.07.2014.; 15.07.2014; 
07.08.2014.; 01.09.2014.; 
29.09.2014.; 16.10.2014.; 
01.12.2014.

12.03.2014.; 12.09.2014.; 
30.10.2014.

12.03.2014.

DNEVNI RED PO SVAKOJ ODRŽANOJ 
SJEDNICI U 2014. GODINI TE DA LI JE SVE 
PRIHVAĆENO I USVOJENO

11.02.2014.:
1. Verifikacija 

zapisnika sa 17. 
sjednice 
Turističkog vijeća,

2. Rebalans 
proračuna za 
2013., 

3. Prijedlog 
programa rada s 
financijskim 
planom za 2014. 
godinu,

4. Određivanje 
datuma 
održavanja 
redovne godišnje 
skupštine,

5. Izvješće Općinske 
revizije Antares,

6. Odabir ponude za
knjigovodstveni 
servis,

7. Razno.
Sve je prihvaćeno 
i usvojeno

12.03.2014.
1. Verificiranje 

zapisnika s 5. 
sjednice,

2. Izvješće Općinske
revizije Antares,

3. Provođenje 
nadzora o radu za
2013. godinu,

4. Izvještaj o radu 
NO za 2013. 
godinu,

5. Razno

Sve je prihvaćeno
i usvojeno

12.09.2014.
1. Otvaranje sjednice 

Izborne Skupštine 
Turističke zajednice 

12.03.2014.

1. Verificiranje 
zapisnika s 5. 
sjednice,

2. Izvješće 
Općinske revizije
Antares,

3. Provođenje 
nadzora o radu 
za 2013. godinu,

4. Izvještaj o radu 
NO za 2013. 
godinu,

5. Razno
Sve je 
prihvaćeno i 
usvojeno



04.03.2014.
1. Verifikacija 

zapisnika sa 19. 
sjednice 
Turističkog vijeća,

2. Prijedlog 
programa rada s 
financijskim 
planom za 2014. 
godinu,

3. Određivanje 
datuma 
održavanja 
redovne godišnje 
skupštine,

4. Izvješće Općinske 
revizije Antares,

5. Razno.
Sve je prihvaćeno 
i usvojeno

25.03.2014.:
1. Verifikacija 

zapisnika s 20. 
sjednice 
Turističkog vijeća,

2. Prijedlog Izvješća 
o radu za 2013. 
godinu,

3. Prijedlog Izvješća 
o radu direktora 
za 2013. godinu,

4. Prijedlog Izvješća 
o radu Turističkog
vijeća za 2013. 
godinu,

5. Prijedlog Izvješća 
o radu Nadzornog
odbora za 2013. 
godinu,

6. Pitanja i 
prijedlozi.

Predsjednik je predložio 
da se izvještaji po ostalim 
točkama dnevnog reda 

općine 

i izbor radnih tijela 
Skupštine: radno 
predsjedništvo od 3 
člana i zapisničar

2. Izbor verifikacijske i 
kandidacijske 
komisije od 3 člana,

3. Izvješće verifikacijske 
komisije,

4. Izbor: 

Članova  Turističkog
vijeća,
Članova  Nadzornog
odbora,

5. Izbor  1  predstavnika
Turističke  zajednice
općine Marija Bistrica
u Skupštinu Turističke
zajednice  Krapinsko-
zagorske županije,

6. Razno.

Sve je prihvaćeno
i usvojeno

30.10.2014.
1. Otvaranje sjednice i 

prijedlog dnevnog 
reda

2. Verifikacija zapisnika 
s Izborne skupštine 
od 11. rujna 2014.

3. Prijedlog programa 
rada Turističke 
zajednice za 2015. 



donesu nakon izvještaja 
Državne revizije i 
Nadzornog odbora. 
Prijedlog je jednoglasno 
prihvaćen.

27.05.2014:

1. Otvaranje 
sjednice, 
utvrđivanje 
prisutnih članova 
i drugih osoba;

2. Podnošenje 
prijedloga 
dnevnog reda i 
donošenje odluke
o utvrđivanju  
predloženog 
dnevnog reda;

3. Verifikacija 
zapisnika s 21. 
sjednice 
Turističkog vijeća;

4. Izvješće o radu 
Turističke 
zajednice i 
financijskog 
izvješća Turističke
zajednice za 
2013.;

5. Izvješće 
Nadzornog 
odbora o radu 
Turističke 
zajednice za 
2013.;

6. Izvješće o radu 
direktora 
Turističkog ureda 
za 2013.;

7. Izvješće o radu 
Turističkog vijeća 
za 2013.;

godinu,

4. Razno.

Sve je prihvaćeno
i usvojeno



8. Izvješće o radu 
Nadzornog 
odbora za 2013.;

9. Izglasavanje 
nepovjerenja 
direktorici 
Turističkog ureda i
razrješenju 
direktorice 
Turističkog ureda;

10.  Donošenje odluke 
o izvanrednom 
otkazu ugovora o 
radu direktorice 
Turističkog ureda 
ukoliko odluka iz 
točke 9. Dnevnog 
reda bude 
usvojena,

11.  Razno.
1. .

Točke  4.,  5.,  6.,  i  8.  nisu
usvojene.
02.06.2014.

1. Verifikacija 
zapisnika sa 22. 
sjednice 
Turističkog vijeća 
od 27. svibnja 
2014.

2. Odluka o 
provođenju 
ciljane revizije za 
2010., 2011., 
drugu polovicu 
2013., te prvu 
polovicu 2014. 
godine

3. Određivanje 
blagajničkog 
maksimuma

4. Odluka o 
promjeni radnog 
vremena 



Turističkog ureda.
Sve  je  prihvaćeno  i
usvojeno
23.06.2014.

1. Verifikacija 
zapisnika sa 23. 
sjednice 
Turističkog vijeća 
od 02. lipnja 
2014.

2. Izmjene i dopune 
Pravilnika o 
djelokrugu, 
organizaciji, 
načinu rada i 
unutarnjem 
ustrojstvu 
Turističkog ureda 
Turističke 
zajednice općine 
Marija Bistrica

3. Izmjene i dopune 
Pravilnika o 
plaćama i drugim 
primanjima 
zaposlenika u 
Turističkom uredu
Turističke 
zajednice općine 
Marija Bistrica

4. Odluka o 
objavljivanju 
Oglasa za prijam 
u službu na 
određeno vrijeme
administrativnog 
referenta 
Turističkog ureda 
Turističke 
zajednice općine 
Marija Bistrica 

5. Razno.
Sve  je  prihvaćeno  i
usvojeno



07.07.2014.:
1. Verifikacija 

zapisnika sa 24. 
sjednice 
Turističkog vijeća 
od 23. lipnja 
2014.

2. Odluka o 
raspisivanju 
natječaja za 
direktora 
Turističkog ureda 
Turističke 
zajednice općine 
Marija Bistrica

3. Razno.
Sve  je  prihvaćeno  i
usvojeno
15.07.2014.

1. Verifikacija 
zapisnika sa 25. 
sjednice 
Turističkog vijeća 
od 07. srpnja 
2014.

2. Odluka o 
raspisivanju 
izbora za 
Skupštinu 
Turističke 
zajednice općine 
Marija Bistrica

3. Odluka o 
povjerenstvu za 
izbor direktora 
Turističkog ureda

4. Odluka o radnom 
vremenu 
Turističkog ureda

5. Razno.
Sve  je  prihvaćeno  i
usvojeno
07.08.2014.

1. Verifikacija 



zapisnika sa 26. 
sjednice 
Turističkog vijeća 
od 15. srpnja 
2014.

2. Razmatranje 
prijava na 
natječaj za 
direktora

3. Izvještaj o 
odobrenim 
projektima po 
natječajima HTZ-a

4. Odluka o 
produljenju 
radnog vremena 
Turističkog ureda 
na Veliku Gospu i 
za Zagrebačko 
hodočašće

5. Razno.
Sve  je  prihvaćeno  i
usvojeno
01.09.2014.:

1. Verifikacija 
zapisnika sa 27. 
sjednice 
Turističkog vijeća 
od 07. kolovoza 
2014.

2. Donošenje odluke
o datumu 
održavanja 
Skupštine TZO 
Marija Bistrica

3. Odluka o 
uključivanju 
volontera Udruge 
mladih Marija 
Bistrica u rad TU 
TZO Marija 
Bistrica kao 
informatora

4. Odluka o 



prihvaćanju 
pravila PPS Kluba

5. Razno.
Sve  je  prihvaćeno  i
usvojeno
29.09.2014.:

1. Konstituiranje 
Turističkog vijeća,

2. Odluka o radnom 
vremenu 
Turističkog ureda,

3. Pitanja i 
prijedlozi.

Sve  je  prihvaćeno  i
usvojeno
16.10.2014.:

1. Verifikacija 
zapisnika s 1. 
sjednice 
Turističkog vijeća 
od 29. rujna 
2014.,

2. Prijedlog 
programa rada 
Turističke 
zajednice za 
2015.,

3. Odluka o datumu 
Skupštine,

4. Pitanja i 
prijedlozi.

Sve  je  prihvaćeno  i
usvojeno
01.12.2014.:

1. Verifikacija 
zapisnika s 2. 
sjednice 
Turističkog vijeća 
od 16. listopada 
2014.,

2. Organizacija 
Adventa u Mariji 
Bistrici 2014.,

3. Pitanja i 



prijedlozi.
Sve  je  prihvaćeno  i
usvojeno

DATUM I BROJ SJEDNICE NA KOJOJ JE 
USVOJENO IZVJEŠĆE O RADU 
DIREKTORA/CE TZ ZA 2014. GODINU

Iz objektivnih razloga izvješće nije 
napravljeno, te nije ni moglo biti 
usvojeno

Iz objektivnih razloga izvješće nije 
napravljeno, te nije ni moglo biti 
usvojeno

DATUM  I BROJ SJEDNICE NA KOJOJ JE  
USVOJENO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O RADU 
TZ ZA 2014. GODINU

18.03.2015. – 6. sjednica 28.03.2015. – 2. sjednica

DATUM I BROJ SJEDNICE NA KOJOJ JE 
USVOJENO IZVJEŠĆE O PLANU I 
PROGRAMU RADA TZ ZA 2014. GODINU

18.03.2015. – 6. sjednica 28.03.2015. – 2. sjednica

DAUM I BROJ SJEDNICE NA KOJOJ JE 
USVOJENO IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG 
VIJEĆA ZA 2014. GODINU

18.03.2015. – 6. sjednica 28.03.2015. – 2. sjednica

DATUM I BROJ SJEDNICE NA KOJOJ JE 
DONESEN GODIŠNJI PLAN I PRGRAM RADA 
ZA 2014. GODINU TE AKO JE BILO IZMJENA 
I DOPUNA ZA ISTO NAVESTI DATUME I BROJ
SJEDNICE TE RAZLOG DONOŠENJA.

11.02.2014. - 19. sjednica 12.03.2014. – 6. sjednica

DATUM I BROJ SJEDNICE NA KOJOJ JE 
DONESEN FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. 
GODINU TE ISTO NAVESTI DATUM I BROJ 
SJEDNICE AKO JE BILO IZMJENA PO 
FINANCIJSKOM PLANU ZA 2014.GODINU
DATUM I BROJ SJEDNICE NA KOJOJ JE 
DONESEN PLAN I PROGRAM RADA 
DIREKTORA/CE TZ ZA 2014. GODINU
DATUM I BROJ SJEDNICE NA KOJOJ JE 
DONESEN PLAN I PROGRAM RADA 
TURISTIČKOG VIJEĆA ZA 2014. GODINU

Datum i mjesto

Marija Bistrica, 02.04.2015.

Predsjednik

Josip Milički, ing.





FINANCIJSKI PODACI RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE         općine Marija Bistrica                   - tablica 2

Temeljem čl. 61.,62.,63.,64. i 65. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (nn
30/94 i 152/08) regulirano je područje izrade planova, programa i izvješća o radu i financijskom 
poslovanju turističke zajednice.

PRIHODI RASHODI
PLAN ZA 2014 492.000,00 492.000,00

IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 
2014.*
KONAČNI PLAN ZA 2014.

FINANCIJSKI REZULTAT 
POSLOVANJA ZA 2014.

529.577,00                                           492.669,00

GUBITAK IZ PRIJAŠNJIH GODINA 0,00

DOBITAK IZ PRIJAŠNJIH GODINA 246.708,00

 - navesti svaku izmjenu i dopuna plana i programa rada te razloge tih izmjena i dopuna.

Uz tabelu treba  dati izvješće o slijedećem:

- U slučaju dobitka iz prethodnih razdoblja  - za što se je isti utrošio u tekućoj 2014. Godini
- U slučaju gubitka iz prethodnih razdoblja  - sanacija gubitak (plan, dinamika te postignuti 

rezultati sanacije)

Obavezno obrazložiti uz podatke u tabeli financijski rezultat poslovanja za 2014. Godinu (posebno 
navesti u slučaju gubitka razloge te način sanacije sa rokovima, a u slučaju dobitak razloge te za što će 
se isti utrošiti).



RAD TURISTIČKE ZAJEDNICE  općine Marija Bistrica                          - tablica 3

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija 

Čl 12. Zakona – Statut –datum donošenja statuta, sjednica na kojoj je donesen (navesti i izmjene i dopune 
Statuta ako ih je bilo)

15.09.2010., Osnivačka skupština Turističke zajednice 
općine Marija Bistrica

Čl. 18. Zakona – predsjednik turističke zajednice (ime i prezime i datum od kada je predsjednik) Josip Milički, predsjednik od 06.06.2013.
Čl. 19. Zakona – članovi Nadzornog odbora (ime i prezime i rok na koji su imenovani) Lidija Bekina, Vesna Car i Predstavnik Turističke 

zajednice Krapinsko-zagorske županije 2014.-2018.
Čl 21. Zakona – Turistički ured – datum osnivanja ureda, adresa,OIB 17.12.1996., Zagrebačka bb, 24739573126
Čl. 22. i 23. Zakona – direktor/ica turističkog ureda, ime i prezime, datum stupanja u radni odnos,  da li su 
ispunjeni svi uvjeti koje direktor/ica mora imati pri stupanju u radni odnos

TZO Marija Bistrica trenutno nema direktora

Čl. 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11. i 12. Uredbe  - poslovne knjige koje se vode – obavezno navesti sve osnovne 
poslovne knjige i sve pomoćne knjige koje se vode 

Osnovne knjige:
 Glavna knjiga
 Knjigovodstvene kartice

Pomoćne knjige:
 Blagajnički  izvještaji
 Knjiga ulaznih faktura
 Knjiga izlaznih faktura
 Knjiga kratkotrajne nefinancijske imovine
 Knjiga dugotrajne nefinancijske imovine
 Evidencija putnih naloga

Čl. 13. Uredbe -  popis obaveza i imovine – priložiti popis na dan 31.12.2013.. godine i 31.12.2014. godine U prilogu
Organizacija računovodstveno financijskih poslova turističke zajednice (samostalno i/ili računovodstveni 
servis) - 

Računovodstveni servis Konto Š Marija Bistrica

Financijsko izvještavanje (čl. 65. do 71 Uredbe) – potrebno navesti koji financijski izvještaji su izrađeni za 
2013. godinu te kada su predani, izvješća izrađena tijekom 2014. godine za 2014.godinu.

1. Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima 
neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. 
-31.03.2013. 03.05.2013.

2. Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih 
organizacija za razdoblje 01.01. -30.06.2013. 
29.07.2013.



3. Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima 
neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. 
-30.09.2013. 

4. Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima 
neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 
31.12.2013. 28.02.2014.

2014.
1. 1. Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima 

neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. 
-31.03.2014. 22.04.2014.

2. Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih 
organizacija za razdoblje 01.01. -30.06.2014. 
29.07.2014.

3. Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima 
neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. 
-30.09.2014. 

Primjena čl. 71. Uredbe
OBAVEZNO POPUNJAVANJU TURISITIČKE ZAJEDNICE KOJE ISPUNJAVAJU OVE UVJETE, za ostale ovo nije 
primjenjivo



TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE – RAD TIJELA U  RAZDOBLJU OD 01.01.2014. DO 31.12.2014. GODINE.                     - tablica 1

Temeljem čl. 14.,15.,16.,17., 19. I 20.  Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ((39/94 i 152/08) tijekom godine definirana je obaveza održavanja 
sjednica tijela turističke zajednice.  U nastavku tabelarno je potrebno navesti tražene podatke.

Turistička
zajednica
općine
Krapinske
Toplice

SJEDNICE VIJEĆA SJEDNICE SKUPŠTINE SJEDNICE  NADZORNOG
ODBORA

DATUMI ODRŽAVANJA SJEDNICA U 2014. GODNI 18.  sjednica  -  24.02.2014.
(stari saziv)
1. sjednica - 31.10.2014.
2. sjednica- 19.12.2014.

9. sjednica - 10.03.2014.
(stari saziv)
1. sjednica - 15.09.2014.

9. sjednica  - 13.02.2014.
(stari saziv)
1. sjednica - 20.09.2014.

DNEVNI RED PO SVAKOJ ODRŽANOJ SJEDNICI U 2014.
GODINI TE DA LI JE SVE PRIHVAĆENO I USVOJENO

18. sjednica - 24.02.2014.

1. Usvajanje 
zapisnika sa 17. 
sjednice Turističkog
vijeća

2. Izvješće NO o 
provedenom 
nadzoru za 2013. 
g.

3. Izvješće o radu s 
financijskim 
izvješćem za 2013. 
g.

4. Izvješće o radu 
Turističkog ureda 
od protekle 
sjednice

5. Razno

Sve odluke su usvojene ili 
prihvaćene.

1. sjednica - 31.10.2014.

1. Izvješće NO o 
provedenom 
nadzoru za 
razdoblje 01.01. - 
30.06.2014. g.

2. Izvješće o radu s 
financijskim 
izvješćem za 
razdoblje 01.01. - 
30.06.2014. g.

3. Prijedlog I. izmjena 
Programa rada s 
financijskim planom
za 2014. g.

4. Prijedlog Programa
rada s financijskim 
planom za 2015. g. 

5. Prijedlog 
zajedničkog plana 

9. sjednica - 10.03.2014.

1. Usvajanje zapisnika 
sa 8. sjednice 
Skupštine

2. Izvješće NO o 
provedenom 
nadzoru za 2013. 
g.

3. Izvješće o radu s 
financijskim 
izvješćem za 2013. 
g.

4. Izvješće o radu 
Turističkog ureda 
od protekle 
sjednice Skupštine

5. Razno

Sve odluke su usvojene ili 
prihvaćene.

1. sjednica - 15.09.2014.

1. Utvrđivanje 
Predsjednika 
Turističke zajednice
općine Krapinske 
Toplice

2. Utvrđivanje članova
Skupštne Turističke
zajednice općine 
Krapinske Toplice

3. Izbor članova 
Turističkog vijeća 
Turističke zajednice
općine Krapinske 
Toplice

4. Izbor članova 
Nadzornog odbora 
Turističke zajednice
općine Krapinske 
Toplice

5. Imenovanje 

9. sjednica  - 13.02.2014.

7. Usvajanje Zapisnika sa 
8. sjednice Nadzornog 
odbora

8. Nadzor financijskog i 
materijalnog poslovanja 
za razdoblje od 01.01. – 
31.12.2013. g.:

 Vođenje poslova
Zajednice,

 Materijalno i 
financijsko 
poslovanje i 
raspolaganje 
sredstvima 
Zajednice

9. Financijsko izvješće 
prihoda i rashoda za 
razdoblje od 01.01. – – 
31.12.2013. g.

       4.   Pitanja i prijedlozi

1. sjednica - 20.10.2014.
       1. Izbor predsjednika i 
zamjenika predsjednika 
Nadzornog odbora
       2. Nadzor financijskog i 
materijalnog poslovanja 
za razdoblje od 01.01. – 
30.06.2014. g.:

 Vođenje poslova
zajednice,

 Materijalno i 
financijsko 
poslovanje i 
raspolaganje 
sredstvima 
Zajednice,

3. Financijsko izvješće 
prihoda i rashoda za 
razdoblje od od 01.01. – 
30.06.2014. g.



FINANCIJSKI PODACI RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE                            - tablica 2

Temeljem čl. 61.,62.,63.,64. i 65. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (nn
30/94 i 152/08) regulirano je područje izrade planova, programa i izvješća o radu i financijskom 
poslovanju turističke zajednice.

PRIHODI RASHODI
PLAN ZA 2014 625.352,49 kn 612.220,00 kn

IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 
2014.*

494.500,00 kn 482.370,93 kn 

KONAČNI PLAN ZA 2014. 494.500,00 kn 482.370,93 kn

FINANCIJSKI REZULTAT 
POSLOVANJA ZA 2014.

489.175,05  kn 488.229,80 kn

GUBITAK IZ PRIJAŠNJIH GODINA -

DOBITAK IZ PRIJAŠNJIH GODINA 945,25 kn

 - navesti svaku izmjenu i dopuna plana i programa rada te razloge tih izmjena i dopuna.

Uz tabelu treba  dati izvješće o slijedećem:

- U slučaju dobitka iz prethodnih razdoblja  - za što se je isti utrošio u tekućoj 2014. Godini

Dobitak je utrošen za tekuće račune dobavljača i plaće radnika za prosinac 2013. g. u siječnju 2014. g.

- U slučaju gubitka iz prethodnih razdoblja  - sanacija gubitak (plan, dinamika te postignuti 
rezultati sanacije)

Obavezno obrazložiti uz podatke u tabeli financijski rezultat poslovanja za 2014. Godinu (posebno 
navesti u slučaju gubitka razloge te način sanacije sa rokovima, a u slučaju dobitak razloge te za što će 
se isti utrošiti).

Višak sredstava utrošit će se u pokrivanje troškova Ureda.



RAD TURISTIČKE ZAJEDNICE općine Krapinske Toplice                          - tablica 3

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija 

Čl 12. Zakona – Statut –datum donošenja statuta, sjednica na kojoj je donesen (navesti i izmjene i dopune 
Statuta ako ih je bilo)

Osnivačka skupština 18.02.2010.; Izmjena nije bilo.

Čl. 18. Zakona – predsjednik turističke zajednice (ime i prezime i datum od kada je predsjednik) Ernest Svažić, 15.09.2014.
Čl. 19. Zakona – članovi Nadzornog odbora (ime i prezime i rok na koji su imenovani) 1. Zdravko Krušec, 15.09.2014., na mandat od četiri 

godine
2. Kristina Leljak, 15.09.2014., na mandat od četiri 
godine
3. Ivanka Znika - TZ Krapinsko – zagorske županije
dostavila nam je s danom 05.01.2011. g. Odluku
03/10  od  02.12.2010.  g.  o  imenovanju  Ivanke
Znika za predstavnika TZ Krapinsko – zagorske
županije  u  nadzorne  odbore  turističkih
zajednica  KZŽ  ,  donešenu  na  1.  sjednici
Turističkog  vijeća  TZ  Krapinsko  –  zagorske
županije.

Čl 21. Zakona – Turistički ured – datum osnivanja ureda, adresa,OIB 18.02.2010. Zagrebačka 4, 49217 Krapinske Toplice, OIB:
38750424482

Čl. 22. i 23. Zakona – direktor/ica turističkog ureda, ime i prezime, datum stupanja u radni odnos,  da li su 
ispunjeni svi uvjeti koje direktor/ica mora imati pri stupanju u radni odnos

TZO Krapinske Toplice trenutno posluje bez direktora / 
direktorice.

Čl. 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11. i 12. Uredbe  - poslovne knjige koje se vode – obavezno navesti sve osnovne 
poslovne knjige i sve pomoćne knjige koje se vode 

Osnovne knjige:
 Glavna knjiga
 Knjigovodstvene kartice

Pomoćne knjige:
 Blagajnički  izvještaji
 Knjiga ulaznih faktura
 Knjiga izlaznih faktura
 Knjiga kratkotrajne nefinancijske imovine
 Knjiga dugotrajne nefinancijske imovine



 Evidencija putnih naloga

Čl. 13. Uredbe -  popis obaveza i imovine – priložiti popis na dan 31.12.2013.. godine i 31.12.2014. godine
Organizacija računovodstveno financijskih poslova turističke zajednice (samostalno i/ili računovodstveni 
servis) - 

Računovodstveni servis „Krleža konto“, Klokovec 164, 
Krapinske Toplice

Financijsko izvještavanje (čl. 65. do 71 Uredbe) – potrebno navesti koji financijski izvještaji su izrađeni za 
2013. godinu te kada su predani, izvješća izrađena tijekom 2014. godine za 2014.godinu. 1. Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima 

neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. 
-31.12.2013.-17.02.2014.

2. Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima 
neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. 
-31.03.2014. -24.04.2014.

3. Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih 
organizacija za razdoblje 01.01. -30.06. 2014.-
28.07.2014.

        3.   Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima 
              neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. -
              30.09. 2014.-20.10.2014.

Primjena čl. 71. Uredbe
OBAVEZNO POPUNJAVANJU TURISITIČKE ZAJEDNICE KOJE ISPUNJAVAJU OVE UVJETE, za ostale ovo nije 
primjenjivo



Izvješće o radu turističkih zajednica i 
turističkih ureda Krapinsko zagorske 
županije za razdoblje od 01.01.2014. do 
31.12. 2014. godine.

     

Ivanka Znika

Donja Stubica, 08. travnja 2015. godine.



Zakonom o turističkim zajednicama i  promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08),  dalje u
tekstu  Zakon,   člankom  13.  definirana  su  tijela  turističke  zajednice.  Članak  19.  Zakona
regulira sastav nadzornog odbora te opći akti rada nadzornog odbora. 

Člankom 20. Zakona propisano je sljedeće: 

„(1) Nadzorni odbor nadzire: 

1. vođenje poslova turističke zajednice, 

2.  materijalno  i  financijsko  poslovanje  i  raspolaganje  sredstvima  turističke  zajednice  i
podružnica, 

3. izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana turističke zajednice. 
(2) O obavljenom nadzoru nadzorni odbor turističke zajednice općine ili grada podnosi pisano
izvješće turističkom vijeću i  skupštini  turističke  zajednice općine  ili  grada,  te  turističkom
vijeću turističke zajednice županije čiji je turistička zajednica član. 
(3)  O  obavljenom  nadzoru  nadzorni  odbor  turističke  zajednice  županije  podnosi  pisano
izvješće  turističkom vijeću  i  skupštini  turističke  zajednice  županije  te  Turističkom vijeću
Hrvatske turističke zajednice. 
(4)  O  obavljenom  nadzoru  Nadzorni  odbor  Hrvatske  turističke  zajednice  podnosi  pisano
izvješće  na  usvajanje  Saboru  i  Turističkom  vijeću  Hrvatske  turističke  zajednice.  Sabor
Hrvatske  turističke  zajednice  pisano  izvješće  o  obavljenom nadzoru  dostavlja  Hrvatskom
saboru. 
(5) U izvješću iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka nadzorni odbor dužan je posebno navesti:
djeluje li turistička zajednica u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama
skupštine i turističkog vijeća, jesu li godišnja i druga 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. 

(6) Nadzorni odbor provodi nadzor iz stavka 1. ovoga članka najmanje dva puta godišnje.“

Sukladno  navedenom  odrađene  su  sjednice  Nadzornog  odbora  turističkih  zajednica  sa
područja Krapinsko-zagorske županije te su o istom izrađena i Izvješća o radu Nadzornog
odbora te Zapisnici o radu Nadzornog odbora. 

Na području Krapinsko-zagorske županije prema podacima Turističke zajednice Krapinsko-
zagorske županije osnovane su ukupno 15 Turističkih zajednica od čega 7 u gradovima i 8 u
općinama Krapinsko-zagorske županije.

Gradovi koji  imaju  osnovane  turističke  zajednice  su  Zabok,  Krapina,  Oroslavje,  Zlatar,
Klanjec i Pregrada,  općine su Krapinske Toplice, Marija Bistrica, Stubičke Toplice, Tuhelj,
Veliko  Trgovišće i  Hum na Sutli  te  turistička  zajednica  područja  Donje Stubice  i  Gornje
Stubice i turistička zajednice područja Kumrovca, Desinića i Zagorskih sela.

Od svih navedenih Turističkih zajednica Turističke zajednice gradova Klanjec i Pregrada nisu
imali  ni  jednu sjednicu Nadzornog odbora dok je grad Zlatar imao jednu a ostali  gradovi
Zabok,  Krapina  i  Oroslavje  imale  su  po  dvije  sjednice.  Turistička  zajednica  grada  Donja



Stubica imala je jednu sjednicu Nadzornog odbora prije udruživanja u Turističku zajednicu
područja Donje Stubica i Gornje Stubice.

Turističke zajednice općina Krapinsko-zagorske županije koje nisu imale ni jednu sjednicu
Nadzornog odbora su Veliko Trgovišće i Hum na Sutli,  jednu sjednicu imala je Turistička
zajednica Marije Bistrice dok su ostale Turističke zajednice Krapinskih Toplica,  Stubičkih
Toplica i Tuhlja imale dvije sjednice Nadzornog odbora. Turistička zajednica općine Gornja
Stubica  nije  imala  ni  jednu  sjednicu  Nadzornog  odbora  prije  udruživanja  u  Turističku
zajednicu  područja  Donja  Stubica  i  Gornja  Stubica.  Turistička  zajednica  Kumrovca   i
turistička zajednica Desinića također niju imale ni jednu sjednicu Nadzornog odbora prije
udruživanja u Turističku zajednicu područja Kumrovca, Desinića i Zagorskih Sela.

U razdoblju  od  01.01.2014.  do  31.12.2014.  godine  ispred  Turističke  zajednice  Krapinsko
zagorske županije sudjelovala sam u provedbi kontrole poslovanja Turističkih zajednica:

- TZ grada Krapine
- TZ grada  Donja Stubica

- TZ grada Zaboka

- TZ grada Zlatara

- TZ grada Oroslavja

- TZ općine Tuhelj

- TZ općine Krapinske Toplice

- TZ općine Stubičke Toplice 

- TZ općine Marija Bistrica

- TZP Kumovca, Desinića i Zagorskih Sela.

Provedbom postupaka kontrole dajem djelomično zadovoljavajuće mišljenje o cjelokupnom
stanju i  sustavima  djelovanja  i  rada  turističkih  zajednica  na  području  Krapinsko-zagorske
županije.

Razlog takvom mišljenju zapravo leži u činjenicama da onaj dio koji je zadovoljavajući se
odnosi  na  turističke  zajednice  koje imaju  svoje  planove rada,  financijske  planove  te  vrlo
ažurno i točno primjenjuju sve važeće zakonske i podzakonske propise. Pri tome izvršavaju i
osnovnu zadaću zbog koje su i osnovane. Međutim,   pri tome nije dostatna samo radna i
profesionalna disciplina jer financijska sredstva vrlo su često glavni razlog slabe realizacije
programa i planova a često i negativnog financijskog poslovanja nekih turističkih zajednica.
Kao preporuka u tom dijelu dala bi se da se jača svijest čelnika Jedinica lokalne samouprave o
postojanju samih turističkih zajednica. Uz navedeno također se daje preporuka unificiranosti i
jednoobraznosti u izradi planova, programa te financijskih planova svih turističkih zajednica
temeljem  naputaka  Hrvatske  turističke  zajednice  a  koje  prosljeđuje  Turistička  zajednica
Krapinsko-zagorske  županije.  Testiranjem  na  terenu  uočena  je  neujednačenost  na  tom
području unatoč naporima Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije.



Nadalje  negativni  dio  mišljenja  odnosi  se  na  one  turističke  zajednice  koje  postoje,   no
međutim to je i upravo sve što od njih se ima za povratnu informaciju. U tim slučajevima
svakako je hitno i nužno izvršiti preispitivanje samog postojanja tih turističkih zajednica te
isto uskladiti za zakonskim propisima te potrebama i željama. 

Istovremeno  je  potrebno  naglasiti  veliki  problem  u  činjenici  da  značajni  broj  turističkih
zajednica  nema  zaposlenog  direktora/direktoricu  u  turističkom uredu  dok  jedna  turistička
zajednica nema ni turistički  ured. Od ukupnih turističkih zajednica dvije nemaju turistički
ured (Veliko Trgovišće i Zabok), sedam ih nema direktora turističkog ureda (Zabok, Klanjec,
Pregrada,  Krapinske  Toplice,  Veliko  Trgovišće,  Hum  na  Sutli,  Marija  Bistrica)  a  sedam
turističkih  zajednica ima turističke  urede i  direktore  turističkih  ureda (Krapina,  Oroslavje,
Zlatar,  Stubičke  Toplice,  Tuhelj,  TZP Donja  Stubica  i  Gornja  Stubica  i  TZP Kumrovec,
Desinić i Zagorska Sela).

Dana  preporuka  okrupnjavanja  primjenjujući  članak  41.  Zakona  osnivanjem  turističke
zajednice područja koja je dana u Godišnjem izvješću za 2013. godinu  saživjela je tijekom
proteklog razdoblja. Ista preporuka daje se i za naredno razdoblje.

Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija  (NN 10/08.,  7/09.,158/13.,1/14.,44/14.i
121/14) propisan je ustroj, organizacija i vođenje poslovnih knjiga, evidentiranje poslovnih
promjena,  popis  imovine  i  obaveza  te  financijsko izvještavanje o radu.  Navedena Uredba
primjenjuje se zaključno do 31.12.2014. godine obzirom da od 01.01.2015. godine na snagu
stupa Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14)
i Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu neprofitnih  organizacija.

Kroz nadzor testiranjem metodom slučajnog uzorka daje se zaključak da Turističke zajednice
imaju ustroj, organizaciju i vođenje poslovnih knjiga te izradu financijskih izvješća i samog
izvještavanja  sukladno  stanju  i  propisima.  Što  se  tiče  evidentiranja  poslovnih  promjena
uočene su određene slabosti kao npr. nepridržavanje kronološkog evidentiranja, neažurnost,
neurednost  poslovnih  dokumenata,  nepotpunost  dokumenata,  neispravna likvidatura  (tu  se
naročito  napominje  da  je  potrebno  izraditi  računsku,  suštinsku  i  materijalnu  likvidaturu
dokumenta).  

Posebno se ističe evidentiranje imovine i obaveza sa naglaskom na imovinu te provođenje
postupka inventure prema proceduri. U tom području uočene su slabosti organizacije procesa
provedbe  popisa,  no  također  su  utvrđene  i  određene  slabosti  u  samom  evidentiranju
provedenog popisa. Tijekom samog nadzora skrenule su se pozornosti na slabosti te obzirom
na njihovu prirodu pretpostavka je da će se iste smanjiti kroz naredno razdoblje. 

Kroz provedbu nadzora uočeno je u većini slučajeva da ne postoje plan i program korištenja
sredstava transfera 30% boravišne pristojbe u skladu sa člankom 26. Zakona o turističkim
zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

Također je uočeno da se izrađuju izvješća o realizaciji planova i programa rada te su time
zadovoljene sve formalne zakonske odredbe no ne izrađuju se procjene učinaka planiranih
aktivnosti te učinci poduzetih aktivnosti planiranih programom rada. Isto bi se preporučilo
raditi  osobito sa naglaskom na odstupanja koja bi bila veliki pokazatelj  smjera i pomoć u
izradi budućih planova i programa.



Kao privitak ovog pregleda kojim se argumentiraju navodi u ovom izvješću nalaze se Tabela 1
(pregled održanih sjednica svih tijela turističkih zajednica te dnevnog reda istih)  i Tabela 2
(pregleda financijskih planova te svih izmjena i dopuna na razini ukupnih prihoda i rashoda te
iskazanog financijskog rezultata)
Pregled  se  odnosi  na  razdoblje  2014.  godine  te  čini  sastavni  dio  ovog  izvještaja  o  radu
turističkih ureda te turističkih zajednica na području Krapinsko zagorske županije.

U  nastavku  je  dan  tabelarni  prikaz  poslovanja  Turističkih  zajednica  općina  i  gradova  na
području Krapinsko zagorske Županije:

Turistička
zajednica

Mišljenje

Turistička
zajednica  grada
Donja Stubica

Djelomično
zadovoljavajuće

Tijekom  2014.  godine  održana  je  jedna  sjednica
Nadzornog odbora (24.02.2014. godine). 
Doneseni  su  svi  opći  akti,  doneseni  su  Program i
plan  rada  kao  i  Financijski  plan  (sadržajno  imaju
funkcionalni marketing i administrativni marketing),
Poslovne  knjige  vode  se  sukladno  Pravilniku  o
neprofitnim organizacijama, računovodstvo se radi u
knjigovodstvenom servisu.
Dane  preporuke  na  sjednici  Nadzornog  odbora
tijekom  2013.  godine  su  prihvaćene.  Preporuka
vezana  za  područje  nabave  nije  u  potpunosti
realizirana i to u dijelu izrade plana nabave.
Također  nije  izrađen  Pravilnik  o  nabavi  male
vrijednosti do dana održavanja sjednice Nadzornog
odbora.
Tijekom  2014.  godine  doneseno  je  izvješće  o
realizaciji  Financijskog  plana  i  Plana  i  programa
rada  za  2013.  godinu   kao  i  Izvješće  o  radu
direktorice za 2013. godinu. 
U zadnjem tromjesečju 2014. godine pristupilo se je
udruživanju  turističkih  zajednica  grada  Donje
Stubice  i  općine  Gornja  Stubica  u  turističku
zajednicu područja Donja Stubica i Gornja Stubica.
Pisanih  ni   usmenih  obavijesti  Nadzornom odboru
nije bilo.
Na pisanu okružnicu,  poziv na dostavu podataka o
održanim svim sjednicama tijela turističke zajednice,
dnevnom  redu,  datumima  usvajanja  planova  i
programa rada kao i izvješća o radu nisu dostavljena
ni unutar roka kao ni do dana izrade ovog izvješća.
Navedenom  okružnicom  traženi  su  i  financijski
podaci  o  ukupnim  prihodima,  rashodima  te  o
provedbi  postupka  popisa  obaveza  i  imovine  za
promatrano razdoblje.
Slijedom  navedenog  proizlazi  djelomično



zadovoljavajući  nalaz  obzirom  na  nedostavljanje
traženih  podataka,  dakle  unatoč  preporuci  nadzora
da se isti vode kao pomoćne evidencije,   također i
zbog  područja  nabave  obzirom  da  planovi  nisu
izrađeni.
Nije  dan  na  uvid  godišnji  plan  utroška  boravišne
pristojbe u iznosu 30% od ukupne grada i turističke
zajednice za 2014. godinu. Također obzirom da nije
bilo  više  od  jedne  sjednice  nema  se  uvida  o
poslovanju  za  2014.  godinu,  jer  se  je  na  sjednici
počekom godine  vršio  nadzor  poslovanja  za  2013.
godinu.

Turistička
zajednica  grada
Zabok

Djelomično
zadovoljavajuće

Turistička zajednica nema osnovan turistički ured  te
nemaju direktora/icu turističkog ureda.
Tijekom 2014.  godine  poduzimale  su  se  određene
aktivnosti  vezano  uz  to  područje,  pismeno  se  je
očitovalo prema Hrvatskoj turističkoj zajednici.
Radom turističke zajednice intenzivno se je počelo
tijekom 2012.  godine.  Poslovne knjige vode se od
početka  u knjigovodstvenom servisu te su u skladu
sa zakonodavnim okvirima, vode se uredno, ažurno,
pregledno  te  adekvatno.  Tijekom  2014.  godine
vođeno  je  knjigovodstvo  sukladno  važećim
propisima.
Rad tijela odvija se sukladno zakonskim propisima
te  su  doneseni  svi  akti  turističke  zajednice  te  su
usvojeni planovi i programi kao i izvješća sukladno
zakonskim propisima. 
Traženi podaci okružnicom dostavljeni su u roku te
su tabele sastavni dio ovog izvješća (tablica 1 – rad
tijela u 2014. godini, tablica 2 – financijski podaci
rada turističke zajednice i tablica 3 – rad turističke
zajednice)

Turistička
zajednica  grada
Krapina

Zadovoljavajuće Opći  akti  doneseni  su  u  skladu  sa  Zakonom  o
turističkim zajednicama  NN 152/08 i postupa se po
njima
Doneseni  su  svi  opći  akti,  doneseni  su  Program i
plan  rada  kao  i  Financijski  plan  (sadržajno  imaju
funkcionalni marketing i administrativni marketing),
Poslovne  knjige  vode  se  sukladno  Pravilniku  o
neprofitnim organizacijama.
Turistička zajednica u sustavu je poreza na dodanu
vrijednost te je u sustavu fiskalizacije.
Računovodstvo se vodi u samoj turističkoj zajednici.
Održane  su  sve  sjednice  tijela  turističke  zajednice
sukladno zakonskim odredbama.
Dane preporuke dane od strane Nadzornog odbora
kao i  vanjskih revizija  su prihvaćene se su se iste
implementirale ili je implementacija u tijeku.
Tijekom  godine  održane  su  četiri  sjednice  Vijeća,



dvije sjednice Skupštine te dvije sjednice Nadzornog
odbora.
Izrađen  je  plan  zajedničkog  korištenja  sredstava
boravišne  pristojbe  (sredstva  se  prenose  na  račun
grada) bez obzira na visinu tih sredstava. 
Traženi  podaci  okružnicom  dostavljeni  su  te  su
sastavni dio ovog izvješća (tablica 1 – rad tijela u
2014.  godini,  tablica  2  –  financijski  podaci  rada
turističke  zajednice  i  tablica  3  –  rad  turističke
zajednice).

Turistička
zajednica  grada
Oroslavje

Djelomično
zadovoljavajuće

Akti turističke zajednice doneseni su i usklađeni sa
važećom zakonskom regulativom. Donesen je plan i
program rada kao i izvješća o planu i programu rada
za  2013.  i  2014.  godinu  sukladno  rokovima  i
dinamici  donošenja.  Svi  planovi  i  programi  imaju
propisani sadržaj i formu.
Izrađen  je  plan  zajedničkog  korištenja  30%
boravišne pristojbe, izvršen je transfer i utrošak tih
sredstava te izrađeno izvješće.
Održavanje  sjednica  tijela  turističke  zajednice
potrebno  je  uskladiti  sa  zakonskim  minimalnim
brojem sjednica koje se moraju održati. 
Računovodstvo  je  organizirano  kod  vanjskog
ovlaštenog računovođe te je i u tom dijelu došlo do
vrlo  značajnih  pozitivnih  pomaka  u  vidu  same
organizacije računovodstva i izvještavanja.
Podaci  koji  su  traženi  okružnicom  dostavljeni  su
neposredno prije završetka izvješća. Tabele sastavni
dio  ovog  izvješća  (tablica  1  –  rad  tijela  u  2014.
godini, tablica 2 – financijski podaci rada turističke
zajednice i tablica 3 – rad turističke zajednice).

Turistička
zajednica  grada
Zlatara

Djelomično
zadovoljavajuće

Dana  16.10.2014.  održana  je  sjednica  Nadzornog
odbora koja je ujedno bila i konstituirajuća, te je o
istom izrađeno Izvješće. Prilikom nadzora utvrđene
su određene slabosti kao što su da se vodi računa o
održavanju  sjednica  tijela  turističke  zajednice,
donošenju  Planova  i  programa  kao  i  Izvješća  o
istom.  Plan  i  program  rada  za  2014.  godinu  nije
donesen sukladno Zakonu o turističkim zajednicama,
nisu  izrađene  izmjene  i  dopune  Plana  i  programa
rada te financijskog plana iako je isto trebalo izvršiti.
Također  nije izrađen zajednički  program korištenja
transfera boravišne pristojbe.
Što se tiče poslovnih knjiga vode se sukladno članku
71.  Uredbe  o  računovodstvu  neprofitnih
organizacija.
Planovi nisu dani na uvid.
Usvojena  su  izvješća  o  programima  rada  te
financijskom poslovanju za 2013. godinu od strane
vijeća i skupštine.



Organizacija računovodstvenih poslova organizirana
je da se obavlja u turističkoj zajednici.

Turistička
zajednica  grada
Klanjca

Nezadovoljavajuć
e

Tijekom  2014.  godine  nije  bilo  poziva  na
sudjelovanje u radu sjednica Nadzornog odbora a na
poziv/okružnicu  na  dostavu  podataka  nije  bilo
povratne  informacije.   Nije  održana  osnivačka
skupština.  Nitko  nije  dostavio  podatke  tražene  na
tabelama –  tabela 1 - rad tijela u 2014. godini, tabeli
2  –  financijski  podaci  rada  turističke  zajednice  i
tabele 3 – rad turističke zajednice.

Turistička
zajednica  grada
Pregrada

Nezadovoljavajuć
e

Tijekom  2014.  godine  nije  bilo  poziva  na
sudjelovanje u radu sjednica Nadzornog odbora a na
poziv/okružnicu  na  dostavu  podataka  nije  bilo
povratne informacije.
Dostavljeni su podaci na tablici 1- rad tijela u 2014.
godini,  tabeli  2 – financijski  podaci rada turističke
zajednice  i  tabele  3  –  rad  turističke  zajednice.  Iz
iskazanih podataka u tablicama vidljive su slabosti i
nedostaci  u  radu  te  nepravilnosti  rada  turističke
zajednice.  Ocjenu i  mišljenje  o radnu nije moguće
dati  obzirom  da  nije  bilo  uvida  u  poslovnu
dokumentaciju.
Prva  i  ujedno  konstituirajuća  sjednica  Nadzornog
odbora održana je u ožujku 2015. godine.

Turistička
zajednica  općine
Gornja Stubica

Nezadovoljavajuć
e

Tijekom  2014.  godine  nije  bilo  poziva  na
sudjelovanje u radu sjednica Nadzornog odbora a na
poziv/okružnicu  na  dostavu  podataka  nije  bilo
povratne informacije.
Krajem   godine  osnovana  je  turistička  zajednica
područja  sa  gradom  Donja  Stubica,  no  nemam
podataka ni  obavijesti  o bilo  kakvim aktivnostima.
Na pisani  zahtjev  za  dostavom podataka  istih  nije
bilo do dana pisanja ovog izvješća.

Turistička
zajednica  općine
Krapinske
Toplice

Zadovoljavajuće
uz  stanovitu
slabost jer nemaju
imenovanog
direktora

TZ  općine  Krapinske  Toplice  djeluje  u  skladu  sa
Zakonom i aktima TZ i  odlukama Skupštine i  TV.
Godišnje  financijsko  izvješće  za  2013.  godinu  u
skladu  je  sa  stanjem  u  poslovnim  knjigama  .
program  rada  i  financijski  plan  izmjenjivani  su  i
dopunjavani tijekom godine, sukladno ostvarenjima.
Doneseni su svi opći akti TZ kao i akti za rad tijela
zajednice.  Poslovne  knjige  vode  se  sukladno
Pravilniku  o  neprofitnom  računovodstvu.
Računovodstvo  i  poslovne  knjige  vode  se  u
knjigovodstvenom servisu.
Program rada i Financijski plan za 2014. godinu su
doneseni  i  imaju  propisanu  formu  i  oblik  kao  i
praćenje i izvršenje istog.
Zadovoljene su sve odredbe čl.  21 st.  6. Zakona o
turističkim zajednicama vezane za rad direktora TZ.
Izvršenje  programa  i  plana  usklađeno  je  sa



odredbama  čl.  62.  st.  5  Zakona  o  turističkim
zajednicama (rebalans).
Tijekom  godine  Nadzorni  odbor  dao  je  određene
preporuke  te  su  se  iste  i  implementirale  kroz
razdoblje.
Traženi  podaci  okružnicom  dostavljeni  su  te  su
sastavni dio ovog izvješća (tablica 1 – rad tijela u
2014.  godini,  tablica  2  –  financijski  podaci  rada
turističke  zajednice  i  tablica  3  –  rad  turističke
zajednice).
Turistička  zajednica  ima  turistički  ured  no  nema
direktora.

Turistička
zajednica  općine
Kumrovec

Nezadovoljavajuć
e

Tijekom  2014.  godine  nije  bilo  poziva  na
sudjelovanje u radu sjednica Nadzornog odbora a na
poziv/okružnicu  na  dostavu  podataka  nije  bilo
povratne informacije.
21.01.2014.  mailom su  dostavljene  tablice  koje  su
tražene okružnicom (tablice su u prilogu: tablica 1 –
rad  tijela  u  2013.  godini,  tablica  2  –  financijski
podaci  rada  turističke  zajednice  i  tablica  3  –  rad
turističke  zajednice).  Turistička  zajednica  općine
Kumrovec  tijekom  2014.  godine  udružila  se  je  u
turističku  zajednicu  područja  Kumrovec,  Desinić  i
Zagorska sela.

Turistička
zajednica  općine
Marija Bistrica

Nezadovoljavajuć
e

Opći  akti  doneseni  su  u  skladu  sa  Zakonom  o
turističkim zajednicama  NN 152/08 i postupa se po
njima.  Izvješće  o  realizaciji  Financijskog  plana  i
programa rada  za  2013.  godinu te  Program rada  i
financijski plan TZ općine Marija Bistrica izrađeni
su  i  imaju   razradu  kroz  funkcionalni  i
administrativni  marketing.  No  potrebno  je
napomenuti da je sve vrlo neuredno izrađeno, rađene
su dopune, pa je nešto od podataka brisano. Također
je potrebno napomenuti  da Vijeće i  Skupština nisu
usvojila  izvješća  te  također  nisu  podržali  izvješće
direktorice.
Poslovne  knjige  vodile  se  sukladno  Pravilniku  o
neprofitnim organizacijama no isto nije u potpunosti
te  nije  adekvatno u svim područjima  (kontni  plan,
analitičke  /  pomoćne knjige).  Računovodstvo se je
vodilo  jedan  dio  godine  u  turističkom uredu  te  je
potrebno istaknuti  da i unatoč stalim preporukama,
ukazivanju  i  ispravljanju  računovodstvo  je  vođeno
neuredno,  knjige  nisu  usklađene,  četo  je  upitna
vjerodostojnost dokumenata koji su temelj knjiženja.
U drugoj  polovici  godine računovodstvene poslove
ugovorilo se je da obavlja računovodstveni servis.
Turistička  zajednica  ima  i  kreditno  zaduženje   -
Odlukom  Turističkog  vijeća na  sjednici
održanoj 02.09.2010.  godine  zatražen  je  kredit  od



Privredne banke Zagreb d.o.o. za izradu odmorišta i
drvene  signalizacije  u  projektu  marijanski
hodočasnički put" OP IPA SLO CRO 2007-2013 u
iznosu  od  150.000,00  kuna  koji  je  realiziran
početkom  2012. godine.
Unatoč navedenom prisutna je vrlo značajna razini
površnosti, neorganiziranosti  te ima dosta propusta
u komunikaciji i organizaciji rada tijela.
Potrebno  je  posvetiti  više  pažnje  unificiranosti  i
jedoobraznosti u izradi planova, programa, izvješća,
zapisnika obzirom i na smjernice HTZ-a.
Izvršenje  financijskog  plana  koje  je  usvojila
skupština  ima  određenih  slabosti  kod  iskazivanja
podataka po pojedinim pojavnim oblicima prihoda i
rashoda,  iskazivanja  indeksa  te  utvrđivanja
financijskog rezultata.
Ističe  se  da  je  tijekom  2014.godine  održan  samo
jedna sjednica Nadzornog odbora.
Tijekom 2014. godine direktorica turističkog ureda
dobila  je  otkaz  te  od  tada  turistički  ured  nema
direktora.
Traženi  podaci  okružnicom  dostavljeni  su  te  su
sastavni dio ovog izvješća (tablica 1 – rad tijela u
2014.  godini,  tablica  2  –  financijski  podaci  rada
turističke  zajednice  i  tablica  3  –  rad  turističke
zajednice). 

Turistička
zajednica  općine
Stubičke Toplice

Zadovoljavajuće TZ  općine  Stubičke  Toplice  djeluje  u  skladu  sa
Zakonom i aktima TZ i  odlukama Skupštine i  TV.
Godišnje  financijsko  izvješće  za  2013.  godinu  u
skladu je sa stanjem u poslovnim knjigama. Godišnji
program rada i financijski plan donesen je sukladno
Zakonskim propisima.
Vodi  se  glavna  knjiga  i  pomoćne  knjige  sukladno
Pravilniku o neprofitnom računovodstvu a poslovne
knjige i računovodstvo turističke zajednice vodi se u
okviru rada same turističke zajednice.
Preporuke  koje  su  dane  na  sjednici  Nadzornog
odbora su tijekom 2014. implementirane.
Doneseni  su  svi  opći  akti  zajednice  (Statut,
Poslovnici o radu tijela TZ)  kao i pojedinačni akti
temeljem kojih se je izvršavao Financijski plan.
Tijekom  godine  izrađivali  su  se  svi  potrebni
izvještaji  sukladno  Pravilniku  o  neprofitnom
računovodstvu.
Računovodstvo  se  obavlja  temeljem  ugovora  sa
računovodstvenim servisom.
Postupaka  javne  nabave  nije  bilo.  Izrađen  je
Pravilnik o nabavi male vrijednosti.
Potvrda  Ministarstva  turizma  o  imenovanju
direktorice turističkog ureda TZ općine (direktorica



ima sve uvjete za imenovanje).
Traženi  podaci  okružnicom  dostavljeni  su  te  su
sastavni dio ovog izvješća (tablica 1 – rad tijela u
2014.  godini,  tablica  2  –  financijski  podaci  rada
turističke  zajednice  i  tablica  3  –  rad  turističke
zajednice).
Turistička zajednica ima turistički ured i direktoricu.
Direktorica je trenutno na porodiljnom dopustu.

Turistička
zajednica  općine
Tuhelj

Djelomično
zadovoljavajuće

TZ  općine  Tuhelj  djeluje  u  skladu  sa  Zakonom  i
aktima  TZ  i  odlukama  Skupštine  i  TV. Godišnje
financijsko izvješće za 2013. i 2014. godinu u skladu
je sa stanjem u poslovnim knjigama,  program rada i
financijski  plan  za  2014.  doneseni  je  sukladno
propisima. Doneseni su svi opći akti TZ kao i akti za
rad  tijela  zajednice.  Poslovne  knjige  vode  se
sukladno  Pravilniku  o  neprofitnom računovodstvu.
Računovodstvo  i  poslovne  knjige  vode  se  u
turističkom  uredu  u  dijelu  pripremanja
dokumentacije  dok  samo  računovodstvo  je
ugovoreno sa knjigovodstvenih servisom.
Program rada i Financijski plan su doneseni i imaju
propisanu formu i  oblik  kao i  praćenje  i  izvršenje
istog.
Zadovoljene su sve odredbe čl.  21 st.  6. Zakona o
turističkim zajednicama vezane za rad direktora TZ,
uz  napomenu  da  je  direktorica  na  porodiljnom
dopustu.
Izvršenje  programa  i  plana  nije  u  potpunosti
usklađeno je  sa  odredbama čl.  62.  st.  5  Zakona o
turističkim zajednicama (rebalans).
Tijekom  godine  Nadzorni  odbor  dao  je  određene
preporuke  te  su  se  iste  i  implementirale  kroz
razdoblje.
Preporuča  više  pažnje  posvetiti  likvidaturi
knjigovodstvenih  dokumenata,  te  izradi  plana  i
programa  zajedničkog  korištenja  transfernih
sredstava boravišne pristojbe.
Traženi  podaci  okružnicom  dostavljeni  su  te  su
sastavni dio ovog izvješća (tablica 1 – rad tijela u
2014.  godini,  tablica  2  –  financijski  podaci  rada
turističke  zajednice  i  tablica  3  –  rad  turističke
zajednice). 
Turistička zajednica ima turistički ured i direktoricu,
koja je trenutno na porodiljnom dopustu.

Turistička
zajednica  općine
Veliko Trgovišće

Nezadovoljavajuć
e

Tijekom  2014.  godine  nije  bilo  poziva  na
sudjelovanje u radu sjednica Nadzornog odbora a na
poziv/okružnicu  na  dostavu  podataka  nije  bilo
povratnih  informacija, te nisu dostavljeni podaci na
traženim  tabelama.  Turistička  zajednica  nema
turističkog ureda ni direktora.



Turistička
zajednica  općine
Hum na  Sutli

Nezadovoljavajuć
e

Tijekom  2014.  godine  nije  bilo  poziva  na
sudjelovanje u radu sjednica Nadzornog odbora a na
poziv/okružnicu  na  dostavu  podataka  nije  bilo
povratnih informacija, te nisu dostavljeni podaci na
traženim  tabelama.  Turistička  zajednica  nema
direktora.

Turistička
zajednica
područja
Kumrovec,
Desinić  i
Zagorska Sela

Djelomično
zadovoljavajuće

Tijekom  2014.  godine  nastala  je  pravna  osoba
turistička  zajednica  područja  Kumrovec,  Desinić  i
Zagorska Sela. U prosincu 2014. godine održane su
dvije  sjednice  Nadzornog  odbora,  šest  sjednica
Vijeća i dvije sjednice Skupštine. 
Konstituirajuća  sjednica  održana  je  14.02.2014.
godine,  osnovan  je  turistički  ured  te  je  sklopljen
ugovor o radu sa direktorom 15.09.2014. uz uvijet da
položi  stručni  ispit  za  radu  u  turističkom uredu  u
roku od godinu dana. 
Računovodstvo  turističke  zajednice  vodi  se  u
računovodstvenom servisu.
Općina Kumovec, općina Desnić i općina Zagorska
Sela potpisale su Sporazum o zajedničkoj suradnji za
osnivanje turističke zajednice područja.
Donesen je Poslovnik o radu Nadzornog odbora, 
Donijet  je  Statut  turističke  zajednice  područja
12.02.2014., donesen je i Poslovnik o radu skupštine,
zatim Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu turističkog
ureda.
Ministarstvo turizma donijelo je rješenje o upisu u
Upisnik  turističkih  zajednica  27.03.2014.,zatim
dobivena  je  i  suglasnost  Ministarstva  turizma  za
osnivanje turističke zajednice područja 03.05.2013.
Donesen je Plan  i program rada za 2014, izvješće o
planu i programu rada za 2014. Također je donesen i
plan i program rada za 2014.
Potrebno  je  istaknuti  da  je  2014.  godina  bila  vrlo
intenzivan za turističku zajednicu. Nastojalo se je u
što kraćem vremenu odraditi niz aktivnosti, donijeti
akte i drugo. U tome kratkom periodu značajan dio
aktivnosti je i određen, uz dosta propusta koji se u
narednim razdobljima nastoje otkloniti.
Traženi  podaci  okružnicom  dostavljeni  su  te  su
sastavni dio ovog izvješća (tablica 1 – rad tijela u
2014.  godini,  tablica  2  –  financijski  podaci  rada
turističke  zajednice  i  tablica  3  –  rad  turističke
zajednice).

Turistička
zajednica
područja  Donja
Stubica i Gornja
Stubica

Nezadovoljavajuć
e

Tijekom  2014.  godine  došlo  je  do  spajanja  dvije
turističke zajednice u turističku zajednicu područja.
Nije  bilo  poziva  za  sjednicu  Nadzornog  odbora.
Također se nisu dostavili podaci u Tablicama koji su
traženi okružnicom od svih turističkih zajednica.
Nova  turistička  zajednica  ima  turistički  ured  i



direktoricu  (nema  pisanog  dokaza  koji  bi  bio
dostavljen do sastavljanja ovog izvješća)



TURISTIČKA
ZAJEDNICA

Sjednice
Turističkog
vijeća

Sjednice
Skupštine
turističke
zajednice 

Sjednice
Nadzornog
odbora

Godišnji
plan  i
program
rada  za
2014.
Sukladn
o
propisim
a  sa
Financijs
kom
planom

Izmjene  i
dopune
Financijskog
plana

Izvršenje
godišnjeg
plana  i
programa
rada  i
Financijskog
plana  za
2014.

Plan i program
zajedničkog
korištenja
transfera  30%
boravišne
pristojbe

Transfer
30%  obveze
za  boravišnu
pristojbu

Turi
stič
ki
ured

Direktor
/ca
turističk
og ureda

Izvješće
o  radu
direktor
a

Financijski  plan
turističke
zajednice

Izvršenje
financijskog
plana  turističke
zajednice

Financijski
rezultat
poslovanja

GRAD
Donja Stubica Nema

podataka
Nema
podataka

24.02.14. 24.12.20
13.

Nema
podataka

Nema
podataka

Nema podataka Nema
podataka

da da Nema
podataka

Nema podataka Nema podataka Nema podataka

Zabok 27.02.14.
25.09.14.
31.10.14.
17.12.14.

27.02.14.
29.09.14.
29.12.14.

21.02.14.
12.12.14.

20.12.13. 29.12.14. 30.03.15. ne 28,92  kn  –
prijenos  u
2015.

ne ne ne 313.745,00 340.554,78 172.553,66
(višak)

Krapina 13.02.14.
09.10.14.
29.10.14.
18.12.14.

13.02.14.
11.06.14.
18.12.14.

29.01.14.
30.09.14.

19.12.13. 18.12.14. 25.02.15. da 3.436,86
prijenos
izvršen

da da 25.02.
15.

1.655.330,00 1.659.572,58 112.084,22
(manjak)

Oroslavje 27.02.14.
16.10.14.
20.11.14.

27.03.14.
25.09.14.
20.11.14.

06.02.14.
03.09.14.

24.10.13. 20.11.14. 12.03.15. da 6.866,70
Za  prijenos  u
2015.  Ostao
2.406,22

da da ne 185.384,00 138.550,00 4.682,00
(višak)

Klanjec Nema
podataka

Nema
podataka

Nema
podataka

Nema
podataka

Nema
podataka

Nema
podataka

Nema podataka Nema
podataka

ne ne ne Nema podataka Nema podataka Nema podataka

Pregrada 10.01.14.
28.01.14.
06.02.14.
24.02.14.
31.10.14.

15.12.14. Nema
podataka

Nema
podataka

Nema
podataka

31.03.15. Nema podataka 25,29  –  nije
izvršen
transfer

da ne ne 390.000,00 491.162,62 40.891,52
(manjak)

Zlatar 06.02.14.
03.09.14.
10.11.14.

30.05.14.
30.05.14.
03.09.14.
10.11.14.

16.10.14. 30.05.14. Nema
podataka

20.02.15. Nema podataka Nema
podataka

da da 20.02.15. 252.754,21 252.754,21 63.307,02
(višak)

OPĆINA
Veliko Trgovišće Nema

podataka
Nema
podataka

Nema
podataka

Nema
podataka

Nema
podataka

Nema
podataka

Nema podataka Nema
podataka

ne ne ne Nema podataka Nema podataka Nema podataka

Hum na Sutli Nema
podataka

Nema
podataka

Nema
podataka

Nema
podataka

Nema
podataka

Nema
podataka

Nema podataka Nema
podataka

ne ne ne Nema podataka Nema podataka Nema podataka

Tuhelj 21.02.14.
22.05.14.

28.03.14.
04.09.14.

13.02.14.
12.11.14.

27.12.13. 23.12.14. 26.03.15. da 91.907,37  –
transfer  je  u

da da ne 479.930,31 483.272,00 36.639,89
(višak)



03.07.14.
15.09.14.
20.11.14.
20.12.14.

23.12.14. potpunosti
izvršen  u
2014.

Stubičke Toplice 17.02.14.
14.04.14.
17.07.14.
11.09.14.

24.02.14.
18.09.14.

06.02.14.
05.09.14.

18.11.13. 18.09.14. 17.03.15. da 2.881,98  –
transfer  je
izvršen  u
cjelosti

da da da 433.9625,15 444.478,30 10.516,15
(manjak)

Marija Bistrica 11.02.14.
04.03.14.
25.03.14.
27.05.14.
02.06.14.
23.06.14.
07.07.14.
15.07.14.
07.08.14.
01.09.14.
29.09.14.
16.10.14.
01.12.14.

12.03.14.
12.09.14.
30.10.14.

12.03.14. 12.02.14. Nije bilo 28.03.15. ne 21.561,36  –
prijenosa  nije
bilo  u  2014.
Prijenos  je
bio  cijeli  u
veljači 2015.

da ne ne 492.000,00 529.578,05 47.578,05
(višak)

Kumrovec Nema
podataka

Nema
podataka

Nema
podataka

Nema
podataka

Nema
podataka

Nema
podataka

Nema podataka Nema
podataka

ne ne ne Nema podataka Nema podataka Nema podataka

Gornja Stubica Nema
podataka

Nema
podataka

Nema
podataka

Nema
podataka

Nema
podataka

Nema
podataka

Nema podataka Nema
podataka

ne ne ne Nema podataka Nema podataka Nema podataka

Krapinske
Toplice

24.02.14.
31.10.14.
19.12.14.

10.03.14.
15.09.14.

13.02.14.
20.09.14.

19.12.13. 19.12.14. 25.03.15. da 29.553,28  –
transfer
izvršen  u
potpunosti
zaključno  u
siječnju 2015.

da ne ne 482.370,93 488.229,80 26.085,88
(manjak)

PODRUČJE
Donja  Stubica  i
Gornja Stubica

Nema
podataka

Nema
podataka

Nema
podataka

Nema
podataka

Nema
podataka

Nema
podataka

Nema podataka Nema
podataka

da da ne Nema podataka Nema podataka Nema podataka

Kumrovec,
Desinić  i
Zagorska sela

11.06.14.
16.07.14.
13.08.14.
09.10.14.
04.12.14.
31.12.14.

14.02.14.
17.10.14.

01.12.14.
22.12.14.

17.10.14. 20.01.15. 20.01.15. Nema 1.786,49  –
izvršen
transfer  za
cijeli  iznos  u
2014.

da da Da-
17.03.15.

106.000,00 150.821,49 4.951,83
(višak)





Prilog:
1. Tablica 1 – rad tijela u 2014. godini
2. Tablica 2 – financijski podaci o radu turističke zajednice
3. Tablica 3 – djelokrug rada turističke zajednice

Napomena: u prilogu se nalaze podaci sa dostavljenih tablica onih turističkih zajednica koje 
su iz dostavile do dana 08. travnja 2015. godine (rok za dostavu bio je 03.04.2015.).


