Sukladno čl. 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08),
čl. 41. Statuta Turističke zajednice Općine Kršan, Nadzorni odbor TZIŽ-a na svojoj sjednici izvršio je
nadzor nad radom i financijskim poslovanjem TZ Općine Kršan za razdoblje siječanj - prosinac 2019.
godine te podnosi slijedeće
IZVJEŠĆE
o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem
TZ Općine Kršan za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine
Nadzorni odbor TZ Općine Kršan izvršio je nadzor nad:
(1)
(2)
(3)

vođenjem poslova - 01.01.-31.12.2019.;
materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima - 01.01.- 31.12.2019., te
izvršenjem i provedbom programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Općine Kršan
u razdoblju od 01.01. do 31.12.2019. godine.

Utvrđuje se da je turistički ured Turističke zajednice Općine Kršan dostavio članovima Nadzornog
odbora svu potrebnu dokumentaciju, te omogućio uvid u poslovne knjige i isprave Zajednice.
Nadzorni odbor na predmetnoj sjednici razmotrio je slijedeću dokumentaciju:
(1) Izvješće o radu Turističke zajednice Općine Kršan s financijskim izvješćem za razdoblje
siječanj-prosinac 2019.
(2) Izvještaj o prihodima i rashodima na obrazcu PR-RAS-NPF za razdoblje 01.01.-31.12.2019. s
pripadajućim bilješkama
(3) Ostalu dokumentaciju (analitiku/pregled prihoda i rashoda po projektima, otvorene stavke,
obračun amortizacije, zaključke/odluke tijela TZ Općine Kršan)
Uvidom u gore navedenu dokumentaciju, saslušanjem direktora utvrđeno je slijedeće:
a)

Izvješće o radu (provedenim aktivnostima) i financijsko izvješće TZ Općine Kršan
za razdoblje siječanj- prosinac 2019.

PROVEDENE AKTIVNOSTI
U razdoblju siječanj - prosinac 2019. došlo je do povećanja fizičkog obujma prometa u odnosu na
razdoblje siječanj - prosinac 2018., te se je nastavilo sa unapređenjem turističkih proizvoda Općine
Kršan kao i jačanje njihove pozicije na tržištu te jačanje konkurentske prednosti.
U predmetnom razdoblju ostvareno je: realizacija 1% više dolazaka u 2019. u odnosu na 2018. ( 8.963
u 2019., 8.901 u 2018.,.) te za 7% manje noćenja u odnosu na razdoblje siječanj - prosinac 2018. (
70.300 u 2019., 75.235 u 2018., ).
U sklopu aktivnosti proizvoda i DMC radilo se na sljedećim segmentima:
- provođenje projekta Samoniklo bilje u turističko i ugostiteljskoj ponudi, osobito na organiziranju
promidžbene aktivnosti Festival samoniklog bilja u Kršanu (27. i 28.4.)
- suorganizacija biciklijade Terra Albona (28.4.)
- gastro manifestacija Krafifest (01.5.),
- aktivnosti u sklopu marketinške infrastrukture obuhvaćale su obradu statističke baze podataka,
djelovanje info punktova u Vozilićima i Plominu
- organizacija manifestacije Zvončić zove u Plomin (26.5.)
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suorganizacija Dana Općine Kršan (19.7.-25.7.)
Ribarska fešta u Plomin Luci (9.8.)
Art & Sound Plomin ( 15.-18.8)
Bela nedeja u Plominu (6.10)
Povijesnim tragovima Općine Kršan ( 7 i 8 mj.)
- nastup Z.Tomaića u starom gradu Kršan (11.mj)

Organizirana je edukacija za iznajmljivače u suradnji sa Turističkom zajednicom općine Sveta Nedjelja
za sve dionike sa područja općine Kršan koji su posredno ili neposredno povezani sa pružanjem usluga
i proizvodnjom u turizmu i ugostiteljstvu.
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
Podaci iz tablice koja je sastavni dio ovog Izvještaja odnose se na razdoblje poslovanja siječanj –
prosinac 2019. Turističke zajednice općine Kršan. U tablici su prikazana sredstva svih subjekata koji su
financijski participirali u izvođenju aktivnosti Programa rada i financijskog plana.
PRIHODI
Zaključno s 31.12.2019. godine ukupno je ostvareno 469.473,20kn prihoda, što je u odnosu na isto
razdoblje 2018. godine manje za 3 postotna poena.
Prihodi od boravišne pristojbe - Prateći realizaciju prihoda od boravišne pristojbe u razdoblju siječanjprosinac 2019. godine i istog razdoblja prethodne godine vidljivo je da su predmetni prihodi za 23 %
veći u odnosu na 2018. godinu. TZOK je u predmetnom razdoblju ukupno prihodovala 122.995,02 kn
od boravišne pristojbe.
Prihodi od turističke članarine - Prihodi od turističke članarine iznose ukupno 48.513,84 kn i za 28 %
su niži u odnosu na isti period 2018. godine.
Prihodi od dotacija iz Općinskog proračuna - dotacija Općine Kršan iznosila je 218.000,00 kuna, 7%
više nego 2018. godine
Prihodi od dotacija iz trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba iznosili su 79.900,00 kuna.
Prihodi od financijske imovine iznosili su: 64,31 kn.
RASHODI
Zaključno s 31.12.2019. ostvareni rashodi iznose 458.282,97 kuna, što je za 7 postotnih poena više od
prošlogodišnjih rashoda. Razlog takvog odstupanja je dinamika financijske realizacije
projekata/aktivnosti te smanjena dotacije Općine Kršan. U nastavku se donosi obrazloženja odstupanja
rashodovnih pozicija od plana.
Administrativni marketing - Ukupni troškovi administrativnog marketinga u razdoblju siječanj-prosinac
2019. godini iznosili su 240.191,32 kn
Oni se odnose na:
- troškovi za zaposlenika i putni troškovi: 175.693,23 kn
- troškovi telefona, mobilne mreže i interneta: 3.656,90 kn
- troškovi odvoza smeća:1.704,28 kn
- usluge zaštite na radu: 1.612,50 kn
- uredski materijal i ostali materijalni rashodi: 2.864,28 kn
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usluge vođenja knjigovodstva: 6.500,00 kn
reprezentacija – ugostiteljske 2.767,34
reprezentacija- razna roba (prigodno tiskane majice i namirnice za manifestacije, prigodni
pokloni, dekoracija prostora): 2.417,39 kn
bankovne usluge i usluge platnog prometa: 3.716,27 kn
Info punktovi: 26.759,13kn

Nabavka OK pametne klupe: 12.500,00 kn
Funkcionalni marketing - Ukupni troškovi u razdoblju siječanj-prosinac 2019. godini iznosili su
168.693,50 kn, a uključuju manifestacije (Festival samoniklog bilja, Krafifest, Dan plominskog zvončića,
Ribarsku feštu na porte, Belu nedeju, Romantičnu večer, Art & Sound, koncert Z.Tomaić) i edukaciju
dionika.
Transfer Boravišne pristojbe Općini Kršan prema Zakonu o boravišnoj pristojbi- u razdoblju siječanjprosinac 2019. iznosi 36.898,15
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA
Kako je to vidljivo iz financijskog izvještaja za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine Turistička
zajednica Općine Kršan ostvarila je višak prihoda nad rashodima u iznosu 11.190,23 kn.
b) Izvješće o izvršenim formalno-pravnim obvezama Turističke zajednice Općine Kršan u
razdoblju siječanj- prosinac 2019. godine
Ured Turističke zajednice Općine Kršan u predmetnom razdoblju koordinirao je, organizirao i pripremao
dokumentaciju za potrebe tijela zajednice – održane su dvije redovite sjednice Skupštine, dvije sjednice
Nadzornog odbora te šest sjednica Turističkog vijeća. Rad tijela zajednice i Ured TZOK odvijao se
sukladno odredbama i rokovima Zakona o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN
152/08), te odredbama Statuta TZ Općine Kršan („Službeno glasilo Općine Kršan" br. 3/2010)
Osim svega gore navedenog direktor TZOK svakodnevno je provodio zadatke utvrđene programom
rada Zajednice, obavljao stručne i administrativne poslove u vezi s pripremanjem sjednica tijela
Zajednice te izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice, obavljao pravne, financijske i
knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodio evidencije i statističke podatke utvrđene
propisima i aktima Zajednice, izrađivao analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela
Zajednice, davao tijelima Zajednice i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga
Zajednice te obavljao druge poslove koje su mu odredila tijela Zajednice.
Nakon izvršenog nadzora nad poslovanjem TZ Općine Kršan u razdoblju siječanj – prosinac
2019. godine Nadzorni odbor donosi slijedeće zaključke:
(1)

Poslovanje TZOK u razdoblju siječanj - prosinac 2019. odvijalo se sukladno sa Zakonom o
Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), te Statutom TZ Općine
Kršan („Službeno glasilo Općine Kršan“ br.3/2010).

(2)

Poslovanje TZOK- u predmetnom razdoblju odvijalo se u skladu s aktima Zajednice, odlukama
Turističkog vijeća i Skupštine.

(3)

Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-prosinac sastavljen je u skladu sa stanjem u
poslovnim knjigama TZOK i iskazuju ispravno stanje.
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(4)

Iz poslovanja je vidljivo da je u NO na zadnjoj sjednici donio odluku da se pristupi u zadnjem
kvartalu 2019. rebalansu plana obzirom da neke od stavaka odstupaju od planiranih financijska
sredstva za 2019., što je isto učinjeno i prihvaćeno na zadnjoj sjednici skupštine TZa.

(5)

Predmetno Izvješće o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZ Općine
Kršan za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godinu dostaviti će se na usvajanje Tijelima
Turističke zajednice Općine Kršan sukladno Zakonu.
Predsjednik Nadzornog odbora
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