
 

 
 

Sukladno čl. 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), čl. 34. Statuta 

Turističke zajednice Općine Ližnjan - Lisignano, Nadzorni odbor TZO Ližnjan - Lisignano  na svojoj sjednici 

održanoj 9.3.2016. godine izvršio je nadzor nad radom i financijskim poslovanjem TZO Ližnjan - Lisignano za 

razdoblje 01.-12. 2015. godine te podnosi slijedeće 

 

 

IZVJEŠĆE  

o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem  

TZO Ližnjan - Lisignano za razdoblje 01.-12. 2015. godine 

 

 

Nadzorni odbor TZO Ližnjan – Lisignano  na sjednici održanoj  9.3.2016. godine sukladno čl. 34. Statuta TZO 

Ližnjan - Lisignano  izvršio je nadzor nad: 

 

(1)  vođenjem poslova - 01.01.-31.12.2015.; 

(2)  materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima - 01.01.-31.12.2015, te 

(3) Izvršenjem i provedbom programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Općine Ližnjan – 

Lisignano u razdoblju od 01.01. do 31.12.2015.godine. 

 

Utvrđuje se da je turistički ured Turističke zajednice Općine Ližnjan Lisignano 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 Ližnjan - Lisignano s financijskim izvješćem za razdoblje 

01.01. – 31.12.2015. godine 

(2) Izvještaj o prihodima i rashodima na obrazcu PR-RAS-NPF za razdoblje 01.01.-31.12.2015. s 

pripadajućim bilješkama 

(3) Program rada TZO Ližnjan za 2015.godinu s financijskim planom 

(4) Ostalu dokumentaciju (zaključke/odluke tijela TZ Općine Ližnjan - Lisignano) 

 

Uvidom u gore navedenu dokumentaciju, saslušanjem djelatnika zajednice utvrđeno je slijedeće: 

 

 

(1) VOĐENJE POSLOVA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE LIŽNJAN U RAZDOBLJU 01.01.-

31.12.2015. 

 

Ured TZO Ližnjan u predmetnom razdoblju obavljao je administrativne poslove u vezi s pripremanjem sjednica 

tijela Zajednice te izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice, financijske i opće poslovi, vodile su se evidencije 

i statistički podaci utvrđeni propisima i aktima Zajednice. Koordinirao je, organizirao i pripremao dokumentaciju za 

potrebe tijela zajednice kako je to u nastavku navedeno: 

 

• Dvije (2) sjednice Skupštine TZO Ližnjan 



4. sjednica Skupštine TZO Ližnjan 18.ožujka 2015.godine – DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika sa 3.sjednice 

Skupštine Turističke zajednice Općine Ližnjan; Donošenje Odluke o godišnjem izvješću o radu Turističke 

zajednice Općine Ližnjan; Donošenje Odluke o izvješću NO-a o obavljenom nadzoru; Ostalo 

5.sjednica (konstituirajuća) Skupštine TZO Ližnjan 09.prosinca 2015. – DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika 

sa 4.sjednice Skupštine Turističke zajednice Općine Ližnjan; Usvajanje rebalansa; Donošenje Odluke o programu 

rada Turističke zajednice Općine Ližnjan s financijskim planom za 2016.godinu; Ostalo 

• Sedam (7) sjednica Turističkog vijeća TZO Ližnjan, od kojih su četiri (4) bile korespondentne i tri 

(3) redovne. 

4. sjednica (korespondenta) Turističkog vijeća TZO Ližnjan 22.siječnja 2015. – DNEVNI RED: Donošenje 

odluke o imenovanju službenika za informiranje. 

 

5. sjednica (redovna) Turističkog vijeća TZO Ližnjan 12.ožujka 2015. – DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika 

sa zadnjeg vijeća, Donošenje Odluke o Izvještaju o radu za razdoblje od 01.01.2014. – 31.12.2014., Donošenje 

Odluke o izvješću Nadzornog odbora za razdoblje 01.01.2014.-31.12.2014., Usvajanje Izvješća o radu turističkog 

vijeća, Donošenje Odluke o imenovanju zaposlenika na poslovima zaštite i obrade gradiva, Razno 

 

6. sjednica (korespondenta) Turističkog vijeća TZO Ližnjan 19.ožujka 2015. – DNEVNI RED: Donošenje 

odluke o Sporazumu o suradnji u projektu PPS koncepta „Hrvatska 365“ 

 

7. sjednica (redovna) Turističkog vijeća TZO Ližnjan 29.srpnja 2015. – DNEVNI RED: Izvještaj o radu za 

razdoblje od 01.01.2015. – 30.06.2015.; Razno 

 

8. sjednica (korespondenta) Turističkog vijeća TZO Ližnjan 18.rujna 2015. – DNEVNI RED: Donošenje 

odluke o dodjeli prikupljene donacije grupe građana na Jadreški festu 22.8.2015. 

 

9. sjednica (redovna) Turističkog vijeća TZO Ližnjan 27.listopada 2015. – DNEVNI RED:Usvajanje zapisnika 

7.sjednice Turističkog vijeća od 29.srpnja 2015.; Usvajanje zapisnika izvanredne sjednice Turističkog vijeća 

održane 18.9.2015. online korespondencijom; Sastavljanje prijedloga Financijskog Plana i programa rada za 

2016.godinu; Odabir programa i donošenje Odluke o dodjeli sredstava za prijavljene programe za 2016.godinu ; 

Donošenje odluke o oslobađanju plaćanja zakupa javne površine caffe baru Kantun iz Šišana za vrijeme trajanja 

manifestacije „Svetica“ u Šišanu na placi 15.kolovoza 2015.; Donošenje Odluke o prihvaćanju Strategije i 

operativnog marketinškog plana turizma klastera Južna Istra 2016.-2020. ; Ostalo 

 

10. sjednica (korespondenta) Turističkog vijeća TZO Ližnjan 26.studenog 2015. – DNEVNI RED: Donošenje 

prijedloga Odluke Općinskom Vijeću Općine Ližnjan - Lisignano o privremenoj zabrani izvođenja radova tijekom 

sezone na području Općine Ližnjan 

 

• Dvije (2) sjednice nadzornog odbora TZO Ližnjan 

2.sjednica Nadzornog odbora 13.ožujka 2015. – DNEVNI RED: Nadzor nad radom i financijskim poslovanjem 

turističkog ureda Turističke zajednice Općine Ližnjan – Lisignano za razdoblje 01.01.-31.12.2014.,Razno 

 

3.sjednica Nadzornog odbora 6.listopada 2015. – DNEVNI RED:Nadzor nad radom i financijskim poslovanjem 

turističkog ureda Turističke zajednice Općine Ližnjan – Lisignano za razdoblje 01.01.-30.06.2015.; Razno 

 

 

Nakon provjere broja, dinamike i sadržaja sjednica tijela TZO Ližnjan u predmetnom razdoblju utvrđuje se 

da su tijela izvršavala sve poslove definirane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog 

turizma (NN152/08). Utvrđeno je da su doneseni svi poslovnici i akti popisani Zakonom i Statutom. 

 



 

TURISTIČKI URED TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE LIŽNJAN 

 

Turistički ured TZO Ližnjan tijekom 2016.efikasno je obavljao sve stručne i administrativne poslove Zajednice, a 

sve sukladno članku 53. I 54. Statuta Turističke zajednice Općine Ližnjan – Lisignano. 

Turističku zajednicu Općine Ližnjan- Lisignano zastupala je predsjednica Turističke zajednice sukladno članku 

39.Statuta Turističke zajednice Općine Ližnjan – Lisignano. 

 

Djelatnica ureda svakodnevno je  provodila zadatke utvrđene programom rada Zajednice, stručne i 

administrativne poslove,  prikupljala, obrađivala i davala informacije u cilju poticanja i promidžbe turizma na 

području Turističke zajednice Općine Ližnjan-Lisignano, prikupljala informacije o turističkim potrebama i drugim 

pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Turističke zajednice Općine Ližnjan-Lisignano. Informirala 

o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture i sl. Radila na kreiranju novih i 

promociji turističkog proizvoda s područja Turističke zajednice Općine Ližnjan-Lisignano. Davala ostale potrebne 

turističke informacije,surađivala s informativnim organizacijama,carinskom upravom, turističkim agencijama, 

uredom TZIŽ i drugim Turističkim zajednicama s područja Klastera Južne Istre, izrađivala projekte za razvoj 

ponude destinacije i promovirala destinaciju u medijima na savjestan način, pazeći pritom na podizanje imidža 

destinacije. 

 

Utvrđuje se da je Ured TZO Ližnjan u predmetnom razdoblju djelovao u skladu sa Zakonom i aktima 

turističke zajednice te odlukama Skupštine i Vijeća TZO Ližnjan. 

 

   

(2) MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA TURISTIČKE 

ZAJEDNICE 

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE (PR-RAS-NPF) 

Prema podacima iskazanim u obrascu PR-RAS-NPF u prilogu ovog dokumenta ukupni prihodi ostvareni u 

razdoblju 01.01.-31.12.2015.godine iznose 516.243,00 kn dok su u istom razdoblju prošle godine iznosili 

600.119,00 kn, što je smanjenje od 16%. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 520.150,00 kn dok su u istom 

razdoblju 2014.godine iznosili 720.789,00 kn.  

 

U okviru stavke AOP 001 PRIHODI iskazani su naplaćeni prihodi od boravišne pristojbe u iznosu 389.027,00 kn, 

naplaćeni prihodi od turističke članarine u iznosu od 84.020,00 kn, prihodi od imovine 12,00 kn,prihodi od prodaje 

roba 1.675,00 kn, prihodi od donacija u iznosu 25.580,00 kn, te ostali prihodi u iznosu 15.929,00 kn. 

 

U okviru stavke AOP 044 UKUPNI RASHODI iskazani su: 

- Rashodi za radnike ( AOP 045 ) u iznosu 112.900,00 kn 

- Materijalni rashodi ( AOP 057 )u iznosu 345.129,00 kn od čega su naknade troškova radnicima ( AOP 

058 ) 8.910,00 kn, naknade volonterima ( AOP 067 ) 80.840,00 kn, naknade ostalim osobama ( AOP 

072 ) 34.318,00 kn, rashodi za usluge ( AOP 077 ) 202.604,00kn, rashodi za materijal i energiju ( AOP 

087 ) 12.216,00 kn i ostali materijalni rashodi ( AOP 092 ) 6.241,00 kn 

- Rashodi amortizacije ( AOP 098 ) u iznosu od 12.126,00 kn 

- Financijski rashodi ( AOP 099 ) u iznosu od 26.445,00 kn 

- Donacije ( AOP 110 ) u iznosu od 23.550,00 kn 

 

Detalji o ostvarenim prihodima i rashodima obrazloženi su u točki (3) ovog izvještaja. 

 



Stanje novčanih sredstava na početku 2015.godine iznosilo je 11.192,00 kn (prethodne godine na isti dan 

103.457,00 kn), dok je na dan 31.12.2015. na žiro računu bilo 16.303,00 kn (prethodne godine na isti dan 

11.192,00 kn). 

 

Nakon provjere poslovnih knjiga utvrđuje se da podaci u financijskim izvještajima odgovaraju podacima 

iskazanim u poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje. 

 

RASPOLAGANJE SREDSTVIMA TURISTIČKE ZAJEDNICE  

TZO Ližnjan u predmetnom razdoblju raspolagala je sredstvima u skladu s programom rada u okviru utvrđenih 

financijskih omjera prema Odlukama tijela TZO. Ured TZO Ližnjan prati izvršenje proračuna te se izvršilo 

usklađenje putem usvojenog rebalansa. 

 

Utvrđuje se da je turistička zajednica Općine Ližnjan u predmetnom razdoblju raspolagala sredstvima u 

skladu s programom rada u okviru utvrđenih financijskih omjera i u skladu s odlukama tijela turističke 

zajednice te zakonom utvrđenim ovlastima. 

 

 

OCJENA POSLOVANJA I VOĐENJA POSLOVA TURISTIČKOG UREDA I SAME TURISTIČKE ZAJEDNICE 

 

Sukladno navedenom u izvješću utvrđuje se da : 

- Turistički ured i sama TZ dosljedno i efikasno provodi program rada i sve ostale poslove 

propisane Zakonom, aktima i odlukama tijela TZ, a sredstva se troše u skladu s usvojenim 

proračunom. 

- Su tijela TZO Ližnjan izvršavala svoje obveze te da su sjednice održane sukladno planiranoj 

dinamici održavanja.  

 

(3) IZVRŠENJE I PROVEDBA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE 

OPĆINE LIŽNJAN 

 

Prijedlogom Programa rada TZO LIŽNJAN za 2015.godinu utvrdile su se polazne osnove i ciljevi.  

Prijedlog prihoda za 2015. godinu zasnivao se na procjeni mogućih sredstava iz zakonom utvrđenih izvora 

prihoda za sustav turističkih zajednica (boravišna pristojba  i turistička članarina), prihoda od imovine dane na 

upravljanje od strane jedinice lokalne samouprave, prihoda od JLS kao donacija. 

Rashodi u 2015.godini planirani su s polazišta obveze ispunjavanja zakonskih zadaća te s ciljem učinkovitog 

korištenja raspoloživih sredstava. 

 

POPIS ODRŽANIH MANIFESTACIJA U ORGANIZACIJI TZO LIŽNJAN 

 

1.  GASTRO PROLJEĆE – u sklopu clastera Južne Istre 

2.  EPULON – KRALJ HISTRA u sklopu DANI ANTIKE – 12.06.2015. 

3.  JUG NA DVA KOTAČA – 13.06.2015. 

4.  VALTURSKA NOĆ – 3.7.2015. 

5.  RIBARSKA NOĆ I BRODET KUP – 11.7.2015. 

6.  MUNTIĆKA NOĆ – 25.7.2015. 



7.  LIŽNJANSKA NOĆ – 1.8.2015. (TZO Ližnjan sponzor; organizaciju preuzeli drugi subjekti zbog 

nedostatka financijskih sredstava, tj.JLS nije uplatila iznos uvršten u proračun TZO) 

8.   EPULON – KRALJ HISTRA – 8.8.2015. 

9.  SVETICA ŠIŠAN  - 15.8.2015. 

10.  JADREŠKI FEST – 22.8.2015. 

11. Edukacija iz područja razvoja proizvoda CIKLOTURIZAM – tijekom listopada i studenog 

12.  BOŽIĆNI SAJAM – 19. I 20.12.2015. 

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01. – 12.2015. 

 

PRIHODI 

Zaključno s 31.12.2015. ukupno je  ostvareno 516.243,00 kn ( 2014.-600.119,00 kn) prihoda, što je u odnosu na 

isto razdoblje 2014.godine umanjenje od 16%, a u usporedbi s planom manje za  2%. 

U nastavku donosimo obrazloženja ostvarenja prihodovnih pozicija. 

 

PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE - Realizacija prihoda od boravišne pristojbe u 2015.godini iznosi 

389.027,00 kn, istog razdoblja prethodne godine 2014. – 321.824,00 kn  vidljivo je da je ostvareno  67.203,00 kn 

više prihoda nego u istom razdoblju prošle godine i u odnosu na plan ostvareno je 7% više od planiranog. 

 

PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE  - Prihodi od turističke članarine iznose ukupno 84.020,00 kn dok je u 

istom razdoblju prošle godine ostvareno 81.336,00 kn, odnosno u 2015.godini ostvareno je 3% više prihoda od 

turističke članarine, dok je ostvarenje u odnosu na plan 12% više od planiranog.  

 

PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI - Na predmetnoj stavci prihodi su od donacija i infrastrukture date na 

korištenje. Iznos prihoda je u 25.580,00kn 

 

RASHODI 

Zaključeno s 31.12.2015.ostvareni rashodi iznose 520.150,00 kn što je ostvarenje od 98% u odnosu na planirano. 

U istom razdoblju 2014.godine ukupni rashodi iznosili su 720.789,00kn.   

 

ADMINISTRATIVNI RASHODI - Ukupno ostvareni rashodi na poziciji administrativnih rashoda iznose 206.258,93 

kn što je povećanje od 4% u odnosu na planirano. Napravljen je rebalans. 

 

DIZAJN VRIJEDNOSTI - Predmetna stavka realizirana je s povećanjem troškova za 22% (za 36.617,51 kn) u 

odnosu na planirano. Na takvo odstupanje utjecalo je to što JLS nije uvrstila u proračun kako je bilo planirano i 

dogovoreno 52.520,00 kn za potrebe realizacije Ližnjanske noći koja bi prodajom ulaznica prihodovala preko 

50.000,00 kn.   

 

KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – Predmetna stavka uključuje online i offline komunikacije te dizajn i tisak letaka 

i plakata. Realizirano je 78% od planiranog.                                                                                 



 

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - Jedinstveni turistički sustav (prijava i odjava gostiju, statistike). Za 

predmetnu stavku od planiranih 10.000,00 kn utrošeno je ukupno 7.417,50 kn. Predmetna stavka uključena je 

rebalans. 

 

Sva odstupanja od planiranog usklađena su rebalansom plana. 

 

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA 

Kako je to vidljivo iz  financijskog izvještaja za razdoblje siječanj - prosinac  2015. godine Turistička zajednica 

Općine Ližnjan – Lisignano ostvarila je manjak prihoda u iznosu 3.907,00 kn. Manjak je u cijelosti pokriven 

viškom prihoda iz prethodnih razdoblja. Višak prihoda  raspoloživ u sljedećem razdoblju je 14.333,00 kn. 

 

(4) IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM FORMALNO-PRAVNIM OBVEZAMA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE 

LIŽNJAN U RAZDOBLJU 01.-12.2015. GODINE 

 

TZO Ližnjan funkcionira bez direktora. Zakon o turističkim zajednicama omogućuje funkcioniranje TZ bez 

direktora, jer je njen predsjednik i potpisnik načelnica/ik, gradonačelnica/ik Općine/Grada.  

Turistička zajednica Općine Ližnjan - Lisignano u predmetnom razdoblju koordinirala je, organizirala i pripremala 

dokumentaciju za potrebe tijela zajednice - održane su (2) dvije sjednice Skupštine TZ Istarske županije, (7) 

sedam sjednica Turističkog vijeća te niz koordinacija s direktorima turističkih zajednica klastera Južna Istra.  

 

Obavljali su se administrativni poslovi u vezi s pripremanjem sjednica tijela Zajednice te izradom i izvršavanjem 

akata tijela Zajednice, financijski i opći poslovi, vodile evidencije i statistički podaci utvrđeni propisima i aktima 

Zajednice. 

 

Nakon izvršenog nadzora nad poslovanjem TZO Ližnjan u razdoblju 01.-12.2015.godine Nadzorni odbor 

donosi sljedeće zaključke: 

 

(1) Poslovanje TZO Ližnjan u razdoblju 01.-12.2015. godinu odvijalo se sukladno sa Zakonom o Turističkim 

zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), te Statutom TZO Ližnjan – Lisignano. 

 

(2) Godišnje financijsko izvješće i druga izvješća sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama 

TZO Ližnjan i iskazuju ispravno stanje. 

 

(3) Predmetno Izvješće o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZ Općine Ližnjan – 

Lisignano  za razdoblje 01.-12. 2015. godinu dostaviti će se na usvajanje Turističkom vijeću i Skupštini  

TZ Općine Ližnjan, te Turističkom vijeću Turističke zajednice Istarske županije. 

 

                        

  Predsjednica Nadzornog odbora 

Tatjana Teković 

          

 

 

               _______________________ 

                    9.3.2016.  


