01/17 IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA UGLJAN
ZA 2016. GODINU
1. Opći podaci o samome nadzoru
Sukladno čl. 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i čl. 27. Statuta
Turističke zajednice mjesta Ugljan članovi Nadzornog odbora u sastavu: Iva Crnošija i Ivan Mekelenić
proveli su nadzor u TZ mjesta Ugljan za 2016. godinu. Sjednica je održana 18.7.2017.g. u 19 sati.
Mirjana Mazija je opravsano odsutna.Nadzoru je prisustvovala direktorica ureda Dražena Strihić.
Izvršen je nadzor:
o vođenja poslova turističke zajednice,
o materijalnog i financijskog poslovanja i raspolaganja sredstvima turističke zajednice,
o izvršenja i provedbe programa rada i financijskog plana turističke zajednice
Tijekom nadzora pregledana je sljedeća dokumentacija:
- Zapisnici sa sjednica Turističkog vijeća i Skupštine TZM Ugljan
- Program rada i financijski plan za 2016.g
- Temeljna financijska izvješća za 2016.g
- Financijski izvještaj TZM Ugljan za 2016.g
- Program rada i financijski plan za 2017.g.
2. Vođenje poslova turističke zajednice
2.1. Djeluje li turistička zajednica u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama
skupštine i turističkog vijeća
Skupština je u 2016. g. sazvana dva puta, 15.2.2016. i 8.12.2016.
Turističko vijeće sastalo se četiri puta, 15.2.2016., 20.5.2016., 25.10.2016. i 8.12.2016.
Nadzorni odbor sastao se dva puta, 15.1.2016. i 10.11.2016.
Tijela Turističke zajednice izvršavaju sve poslove definirane Zakonom i statutom. Doneseni su svi
poslovnici i akti propisani Zakonom i Statutom. Turistička zajednica djeluje u skladu sa zakonima i
aktima Turističke zajednice te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća.
Godišnji program rada za 2017. godinu izrađen je u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu
turističkih zajednica, a donesen na sjednici Turističkog vijeća 25.10.2016. g. Te usvojen na sjednici
skupštine 8.12.2016. godine.
Turistička zajednica s Općinom Preko nije donijela zajednički plan korištenja sredstava transfera
30% dijela boravišne pristojbe u skladu sa Zakonom, međutim održava se dobra komunikacija s Općinom
te se zajednički donose odluke o korištenju sredstava za poboljšanje uvjeta boravka turista.
Financijsko izvješće za 2016. g. izrađeno je i doneseno u skladu sa Zakonom i standardima u
sustavu turističkih zajednica.
3. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice i podružnica
3.1. Jesu li godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim
knjigama turističke zajednice i pokazuju li ispravno stanje
Financijska izvješća sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Turističke zajednice i
pokazuju ispravno stanje. (prilog: Financijsko izvješće TZM Ugljan i Temeljno financijsko izvješće).
Sredstvima Turističke zajednice raspolaže se u skladu s Programom rada, odlukama tijela Turističke
zajednice te utvrđenim ovlastima.

Bankovni račun Turističke zajednice mjesta Ugljan: HR0823400091110612934 kod Privredne banke
Zagreb.
Za potpisivanje materijalno-financijske dokumentacije Turisticke zajednice mjesta Ugljan imenovani su:
1. Valentin Bakota, predsjednik Turističke zajednice i Turističkog vijeća mjesta Ugljan, - potrebno je
promijeniti potpisnika jer je prema Zakonu o turističkim zajednicama, načelnik općine ujedno i
predsjednik turističke zajednice, a nakon lokalnih izbora to je novi načelnik Općine Preko, Jure Brižić.
2. Dražena Strihić, direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice mjesta Ugljan
3. Marina Belić Telac, član Skupštine Turističke zajednice mjesta Ugljan
4. Izvršenje i provedba programa rada i financijskog plana turističke zajednice
4.1. Da li se program rada i financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri
TZM Ugljan izvršila je većinu programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka i ukupni Program rada i
financijski plan s malim odstupanjima ili preinakama te je time ostvarila i većinu ciljeva utvrđenih
Programom rada.
Turistička zajednica mjesta Ugljan i Općina Preko zajednički donose odluke o korištenju sredstava
transfera 30% dijela boravišne pristojbe za poboljšanje uvjeta boravka turista.
Iz tablice ostvarenja financijskog plana tj. financijskog izvještaja za 2016. godinu vidljivo je koje se
aktivnosti i projekti ne ostvaruju ili se ostvaruju u manjem ili većem obujmu.
Tijekom 2016. godine došlo je do odstupanja od Programa rada i financijskog plana za 2016. godinu u
obujmu većem od 5%. Sukladno čl.62., stavku 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju
hrvatskog turizma (NN 152/08), Turistička zajednica bila je dužna donijeti izmjene Programa rada i
financijskog plana (rebalans) što je i doneseno na sjednici skupštine 8.12.2016.
Temeljem podataka iz statističkih izvješća o turističkom prometu vidljiv je porast broja dolazaka i noćenja
u odnosu na prošlu godinu te je zaključak da poduzete aktivnosti iz programa rada imaju pozitivan učinak
na dolazak i duljinu boravka turista, poboljšanje uvjeta boravka turista, poboljšanje image-a mjesta, razinu
prihoda od boravišne pristojbe i turističke članarine.
4.2. Mišljenje i savjeti o mogućnosti poboljšanja provedbe programa rada i financijskog plana
turističke zajednice
Nadzorni odbor zadovoljan je provođenjem Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice, a za
poboljšanje provođenja istih Turistička zajednica mjesta Ugljan dužna je s Općinom Preko donijeti
zajednički plan korištenja sredstava transfera 30% dijela boravišne pristojbe u skladu sa Zakonom.

Prilog:
- tablica ostvarenja financijskog plana,
- temeljna financijska izvješća:
- račun prihoda i rashoda
- bilanca
Izvješće sastavila : Iva Crnošija ________________
Ovjera zapisnika: Ivan Mekelenić _________________
Ugljan, 18.7. 2017.g.

