Na temelju članka 22. i 35. Statuta Turističke zajednice Općine Sv. Martin na Muri
(Službeni glasnik Međimurske županije 01/2010) i članka 15. Zakona o turističkim
zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („NN“ br. 152/08), Skupština Turističke
zajednice Općine Sv. Martin na Muri je na Izbornoj sjednici održanoj 31.03.2014.
jednoglasno donijela
Odluku
o izvještaju o radu Nadzornog odbora
Turističke zajednice za 2013. godinu
Prihvaća se Izvještaj Nadzornog odbora za 2013. godinu.
Temeljem članka 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog
turizma („Narodne novine“, broj 152/08.) i članka 35. Statuta Turističke zajednice
Općine Sveti Martin na Muri, Nadzorni odbor Turističke zajednice Općine Sveti Martin
na Muri u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2013.g. kontinuirano je obavljao
nadzor nad zakonitošću rada i poslovanja s posebnim naglaskom na:
- vođenje poslova Zajednice
- materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima Zajednice,
- izvršavanju i provedbi programa rada i financijskog plana Zajednice.
Rad Skupštine Turističke zajednice uređen je Poslovnikom. Skupština je u 2013.
godini održala dvije sjednice, jednu sjednicu 27.03.2013. na kojoj je usvojila Godišnje
financijsko izvješće Turističke zajednice za 2012. godinu, Izvješće NO za 2012., izvještaj
o radu i aktivnostima TV za 2012., a dana 23.12.2013. bila je druga sjednica. Na drugoj
sjednici u 2013. godini bio je podnesen Prijedlog godišnjeg programa rada i financijski
plan TZ za 2014. godinu koji je Turističko vijeće donijelo na 18. sjednici 29.10.2013.
godine, i Prijedlog I.izmjena i dopuna Godišnjeg programa rada i financijskog plana TZ za
2013. godinu, koje je Turističko vijeće donijelo na 18. sjednici dana 29.10.2013. godine,
što je jednoglasno usvojeno, i Prijedlog II.izmjena i dopuna Godišnjeg programa rada i
financijskog plana TZ za 2013. godinu, koje je Turističko vijeće donijelo na 19. sjednici
dana 20.12.2013. godine, što je jednoglasno usvojeno.
Rad Turističkog vijeća uređen je Poslovnikom. Turističko vijeće Turističke
zajednice je na svojim sjednicama razmatralo pripremu i provedbu programskih
zadataka sukladno njegovoj upravljačko-izvršnoj ulozi. Turističko vijeće je u 2013.
godini imalo 5 sjednica, što je u skladu s Godišnjem programom rada i financijskim
planom za 2013. godinu. Turističko vijeće TZ općine Sveti Martin na Muri je na 18.
sjednici dana 29. listopada 2013. godine usvojilo Prijedlog godišnjeg programa rada i
financijskog plana za 2014. godinu, što je u skladu propisanim rokovima sukladno
članku 61. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN
152/08). Na 15. sjednici TV održanoj dana 28.02.2013. Turističko vijeće je donijelo
Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća Turističke zajednice za 2012. godinu što je u
skladu sa člankom 63. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
(NN 152/08), i Odluku o izvještaju o radu i aktivnostima Turističkog vijeća za 2012.
godinu, i Odluku o izvještaju o radu NO za 2012. Godinu. Turističko vijeće je na 17.

sjednici, održanoj dana 17.09.2013. donijelo Izvještaj o radu i aktivnostima Turističkog
vijeća za razdoblje 01.-06.2013., a na 19. sjednici Izvještaj o radu i aktivnostima TV za
01.01.-30.11.2013. Turističkog vijeća, a koje je bilo podneseno Skupštini 23.12.2013.
Turističko vijeće je na 18. sjednici dana 29.10.2013. godine donijelo Prijedlog I. izmjena i
dopuna Godišnjeg programa rada i financijskog plana TZ za 2013. godinu, koji je
Skupština usvojila dana 23.12.2013. godine na VIII. sjednici, nadalje Turističko vijeće je
na 19. sjednici dana 20.12.2013. godine donijelo Prijedlog II. izmjena i dopuna Godišnjeg
programa rada i financijskog plana TZ za 2013. godinu, koji je Skupština usvojila dana
23.12.2013. godine na VIII. Sjednici (materijali su bili poslani najmanje osam dana ranije,
odnosno prije održavanja sjednice Skupštine, ali kao Prijedlog koji je poslan i na sjednicu
Turističkog vijeća, kako bi članovi Skupštine bili na vrijeme upoznati pa Prijedlogom,
kako je vijeće prihvatilo i jednoglasno donijelo Prijedlog II. izmjena i dopuna programa
rada i financijskog plana, a Skupština je bila upoznata sa istim, usvojila je Prijedlog).
Turistički vijeće Turističke zajednice općine Sveti Martin na Muri je na 19. sjednici
održanoj dana 20.12.2013. donijelo Odluku o imenovanju direktora Turističkog ureda.
Od četiri pristigle molbe, tri pravovremene i potpune, jednoglasno je imenovana Ivana
Živčec. Odluka je stupila na snagu danom donošenja, a ugovor će se potpisati nakon dane
suglasnosti Ministarstva turizma.
Godišnji program rada i financijski plan TZ općine Sveti Martin na Muri za 2013. godinu
sadrži pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za
njihovo izvršenje sukladno članku 62. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju
hrvatskog turizma (NN 152/08). U izradi Godišnjeg programa rada i financijski plan TZ
općine Sveti Martin na Muri za 2013. godinu, Turistička zajednica je usvojila standarde
planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica koje je propisano i objavljeno na
stranicama Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice za 2013. godinu.
Turističko vijeće je Prijedlog Programa rada i financijskog plana usvojio na način koji je
promoviran u Zagrebu na edukaciji Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice.
Za 20. sjednicu TV za mjesec veljaču u pripremi je Prijedlog godišnjeg financijskog
izvješća za 2013. godinu, koje će nakon što ga TV donese biti na dnevnom redu za
sjednicu Skupštine do kraja mjeseca ožujka sukladno čl. 63. Zakona o turističkim
zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.
Do dana obavljanja nadzora Turističke zajednice, TZ je od Ministarstva turizma dobila
suglasnost da se mlin na Muri proglasi javnom turističkom infrastrukturom i potpisala
Ugovor sa Općinom Sveti Martin na Muri o reguliranju obveznih odnosa sukladno
Pravilniku o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09) .
Turističko vijeće će na 20. sjednici, do kraja veljače 2014. godine donijeti zajednički plan
korištenja sredstava 30% dijela boravišne pristojbe.
Do dana obavljanja nadzora, financijsko stanje je sljedeće:
Plan prihoda za 2013.g.

487.100,00 kn

Ostvarenje za 1-12.2013.g. 488.071,08 kn
Indeks__________________________________100
Plan rashoda za 2013.g.
386.900,00 kn
Ostvarenje za 1-12.2013.g. 386.157,36
Indeks__________________________________99
Razlika između prihoda i rashoda 101.913,72 kn, koji će se prenijeti u iduću godinu i
uvrstiti u rubriku – preneseni višak u iduću godinu, kod I. Izmjena i dopuna programa
rada i financijskog plana za 2014. godinu.
 Turistička zajednica djeluje u skladu sa Zakonima i aktima Zajednice te
odlukama Skupštine i Turističkog vijeća.
 Financijska izvješća sastavljana su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama
Zajednice i pokazuju ispravno imovinsko i financijsko stanje.
 Pregled dokumentacije izvršen je na temelju metode uzoraka koji predstavljaju
reprezentativni skup podataka.
 Za sva utrošena financijska sredstva uredno je ispostavljena dokumentacija.
 Plan i program rada TZ za 2013. godinu proveden je u cijelosti.

Nadzorni odbor predlaže Turističkom vijeću i Skupštini usvajanje Izvješća od
01.01.2013. do 31.12. 2013. godine.
Skupština , 31.03.2014.
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