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 27.3.2015.
jednoglasno donijela
Odluku
o izvještaju o radu Nadzornog odbora
za rad Turističke zajednice
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se izvještaj Nadzornog odbora.
Članak 2.
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 2014.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.
Temeljem članka 13. Zakona o o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog
turizma («Narodne novine», broj 152/08.) mandat članova tijela turističke zajednice
traje četiri godine. U skladu sa navedenim, a temeljem članka 12. i 15. Zakona o
turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Skupština Turističke zajednice
Općine Sv.Martin na Muri, je uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, na izbornoj
sjednici održanoj dana 19. siječnja 2010. godine donijela Statut Turističke zajednice
shodno kojemu je temeljem članka 24. Turističko vijeće obvezno raspisati izbore za
Skupštinu najkasnije 60 dana prije isteka mandata, što je učinjeno na 18. sjednici
održanoj dana 29.10.2013. godine.
Rad Skupštine Turističke zajednice uređen je Poslovnikom. Skupština je u 2014.
godini održala izbornu sjednicu dana 31.03.2014. sa sljedećim dnevnim redom:
-

Otvaranje Skupštine
Utvrđivanje i prihvaćanje Dnevnog reda
Donošenje Odluke o imenovanju članova Skupštine Turističke zajednice Općine
Sveti Martin na Muri,
Donošenje Odluke o imenovanju članova Turističkog vijeća Turističke zajednice
Općine Sveti Martin na Muri,
Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke zajednice
Općine Sveti Martin na Muri,
Donošenje Odluke o imenovanju potpisnika dokumentacije platnog prometa
Turističke zajednice Općine Sveti Martin na Muri,

-

Donošenje Odluke o izboru predstavnika u Skupštinu Turističke zajednice
Međimurske županije,
Potvrđivanje Zapisnika sa VIII. sjednice Skupštine Turističke zajednice Općine Sv.
Martin na Muri
Donošenje Odluke o izvješću Nadzornog odbora za 2013. godinu,
Donošenje Odluke o godišnjem Financijskom izvješću TZ za 2013. godinu,
Donošenje Odluke o izvještaju o radu i aktivnostima Turističkog vijeća Turističke
zajednice za 2013. godinu,
Ostala pitanja i prijedlozi.

Dana 23.12.2014. u održala se druga sjednica. Na drugoj sjednici u 2014. godini bio je
podnesen Prijedlog godišnjeg programa rada i financijski plan TZ za 2015. godinu koji je
Turističko vijeće donijelo na 3. sjednici 29.10.2014. godine i Prijedlog izmjena i dopuna
Godišnjeg programa rada i financijskog plana TZ za 2014. godinu, koji je bio podnesen
Turističkom vijeću na 04. sjednici dana 18.12.2014. godine, a koji su prihvaćeni.
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 2014. godini imalo pet
sjednica, što je u skladu s Godišnjem programom rada i financijskim planom za 2014.
godinu. Turističko vijeće TZ općine Sveti Martin na Muri je na 3. sjednici dana 29.
listopada 2014. godine usvojilo Prijedlog godišnjeg programa rada i financijskog plana
za 2015. godinu, što je u skladu propisanim rokovima sukladno članku 61. Zakona o
turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08). Na 20. sjednici
TV održanoj dana 28.02.2014. Turističko vijeće je donijelo Prijedlog godišnjeg
financijskog izvješća Turističke zajednice za 2013. godinu što je u skladu sa člankom 63.
Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), Odluku
o izvještaju o radu i aktivnostima Turističkog vijeća za 2013 i Odluku o Izvještaju
Nadzornog odbora o radu Turističke zajednice općine Sveti Martin na Muri za 2013.
godinu. Turističko vijeće je na 2. sjednici, održanoj dana 19.09.2014. donijelo Izvještaj o
radu i aktivnostima Turističkog vijeća za razdoblje 01.-09.2014., na 4. sjednici Izvještaj o
radu i aktivnostima TV za 01.01.-30.11.2014. godine, a koje je bilo podneseno Skupštini
23.12.2014. godine.
Godišnji program rada i financijski plan TZ općine Sveti Martin na Muri za 2014. 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 2014. godinu, Turistička zajednica je usvojila standarde
planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica koji je određen od strane
Hrvatske turističke zajednice. Turističko vijeće je Prijedlog Programa rada i financijskog
plana usvojio na način koji je promoviran u Zagrebu na edukaciji Glavnog ureda
Hrvatske turističke zajednice.
Financijsko stanje je sljedeće:

Plan prihoda za 2014.g.
641.500,00 kn
Ostvarenje za 1-30.12.2014.g. 620.452,42 kn
Plan rashoda za 2014.g.
641.500,00 kn
Ostvarenje za 1-30.12.2014.g. 677.557,01 kn
U 2014. godini ukupni prihodi su 620.452,42 kn, a ukupni rashodi su 677.557,01 kn.
Razlika između prihoda i rashoda je – 57.104,59 kuna što se pokriva viškom iz
prethodne godine koji je bio 98.845,17 kuna, pa je ukupno stanje 41.740,58 kuna, što se
prenosi u iduću godinu i što će se kao višak koristiti da daljnje poslovanje i utvrđivanje
viška ili pokrivanje manjka na kraju godine što je određeno temeljem čl. 15. Uredbe o
računovodstvu neprofitnih organizacija Odlukom direktora.
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 2014. godinu proveden je u cijelosti.
Ispravljeni su nalozi Ureda državne revizije.
Članovi Nadzornog odbora predlažu angažiranje vanjskog knjigovodstvenog servisa.
Nadzorni odbor temeljem čl. 19 Zakona ima tri člana, dva je imenovala Skupština na
izbornoj sjednici, a trećega delegira turističko vijeće Međimurske županije.
Nadzorni odbor predlaže Turističkom vijeću i Skupštini usvajanje Izvješća za 2014.
godinu.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Skupština, 27.3.2015.
Sveti Martin na Muri

Predsjednik
Franjo Makovec

