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U skladu sa člankom 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
(NN152/08) podnosim

IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA
TZ u 2015. godini
Nadzorni odbor u sastavu:
1. JULLIJANA PAVEŠIĆ- predsjednica
2. INES ŠUSTEK MADUNIĆ- zamjenica predsjednice
3. DRAŽENKA DAUTANEC- članica
se tijekom 2015. godine sastao 3 (tri puta) raspravljajući o financijskom izvješću za 2014. godinu i o
financijskom izvješću sa 30.9.2015. te o planu i programu rada TZ za 2016. godinu.
Pregledavši stanje u financijskim knjigama uz analizu svake stavke, ali analizirajući općenito i cijelo
poslovanje TZ, zaključilo je slijedeće:
1. Da TZ grada Vrbovca posluje u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju
hrvatskog turizma, te ostalim zakonskim propisima, aktima i odlukama upravljanja TZ
2. Da se materijalno-financijsko poslovanje vodi u skladu sa važećim zakonima o
računovodstvu neprofitnih organizacija te ostalim financijsko-materijalnim propisima
specifičnim za djelatnosT TZ
3. Da za sve knjigovodstvene promjene postoji uredna financijska dokumentacija
4. Da se program rada za 2015. godinu izvršio i proveo u skladu sa prihodima
5. Da su godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim
knjigama TZ grada Vrbovca i pokazuju ispravno stanje
6. Da je ukupni prihod TZ grada Vrbovca ostvaren u iznosu od 834.452,92 kune, a da je
ukupni rashod izvršen u iznosu od 834.452,92 kune te da je ostvaren knjigovodstveni
višak prihoda nad rashodima u iznosu od 9.120,96 kuna
7. Ostvareni višak koristi će se za pokriće gubitka iz ranijih godina.

Sastavni dio ovog izvješća je i Bilanca i Izvještaj o prihodima i rashodima TZ grada Vrbovca za 2015.
godinu, kao i financijsko izvješće za svaku pojedinu priredbu koju je organizirala TZ tijekom 2015.
sukladno planu.
Analizirajući svaki taj posebni izvještaj ustanovili smo da se pri realizaciji pazilo na sredstva, kako
rashodi ne bi bili veći od prihoda, što je dosta teško s obzirom da se za najveću manifestaciju trebaju
prikupiti značajna sredstava iz drugih izvora, jer grad osigurava samo 1/3 sredstava, i kod koje se to
jedino i ostvarilo.
Kod nekih događaja kao npr. Fašnik utrošeno je više sredstava iz razloga što je na našem fašniku bilo
dosta, a i gard je doznačio 20..000,00. Dio novca se utrošio na i predstavljanje naših fašničkih običaja
u drugim mjestima: Čakovec, Samobor, Zagreb, Kutina, Rijeka, Ivanić Grad, Novi Vinodolski, Senj,
Crikvenica i Ludbreg.
Razliku sredstava u visini od 4.391,59 kuna TZ je za ovaj događaj namirila iz vlastitih izvora (boravišna,
članarina).
Tijekom mjeseca svibnja i lipnja 2015. TZ je organizirala akciju „Zeleni cvijet“ –uređenje okoliša, , na
koju je iz vlastitih izvora utrošila 3.637,37 kuna
Također je tijekom 2015. godine TZ organizirala događanja u mjesecu srpnju- na priredbu Ljeto u
gradu gdje je iz vlastitih sredstava utrošeno 4.954,42 kune.
Neka od planiranih aktivnosti nisu se mogla održati ponajprije zbog nedostatka sredstava (Rumen
fest).
Koncem 2015. godine postavljena je turistička signalizacija (smeđe table) za koju je TZ platila idejni i
provedbeni projekt i nabavila potrebne suglasnosti a grad Vrbovec je snosio troškove izrade i
postavljanja tabli.
Tijekom 2015. godine TZ se prijavila na nekoliko javnih natječaja u Županiju, kao i u HTZ te je
ostvarila sredstva za Kaj su jeli naši stari iz Županije i Hrvatske turističke zajednice.
U zadnja tri mjeseca u TZ se odvijala velika aktivnost jer se do 1.1.2016. godine promijenio sustav
prijave i odjave turista pa su bile edukacije oko uvođenja toga sustava.
Također je TZ bila u radnom timu za izradu Strategije razvoja grada Vrbovca od 2015.-2020. godine,
kao i radnom timu za izradu Strategije turističkog razvoja Zagrebačke županije 2016.-2020. godine.
Pored toga odvijalo se dosta edukativnih radionica za PPS destinacijom, za DMK, za izradu brošure po
Zagrebačkoj okolici koju financira TZZŽ i u koju su uključene sve TZ i turističke agencije,a provela se i
akcija oko izdavanja brošure OKUSI ZAGREBAČKOG KRAJA –temeljeni na tradiciji, a što također
financira TZZŽ i koja će se izraditi ove godine.
Na početku godine održana je izboran Skupština TZ, koja je na svojoj prvoj sjednici izabrala novo
Turističko vijeće i Nadzorni odbor na period od 4 godine.
Od normativnih akata donijet je Pravilnik o radu, Pravilnik o bagatelnoj nabavi, Poslovnici za
skupštinu, Turističko vijeće i Nadzorni odbor, a donijeta su i Pravila za PPS klub(pred i pod sezona). Tz

je vrlo aktivno sudjelovala u organizaciji udruge PERA-koja se osnovala i javila na natječaj
Ministarstva poljoprivrede RH za zaštitu tradicijskog recepta naše pere.
Analizirajući poslovanje primijetili smo veliku suradnju TZ sa ostalim udrugama, prvenstveno sa
udrugama žena, zatim sa Mjesnim odborima, Planinarskim društvom, Udrugom vinara, Udrugom
pčelara, Biciklističkim klubom, Ženskim nogometnim klubom, kao i nogometnim klubom veterana, sa
vrtićima i školama, sa POU sa PIKO-om , Šumarijom i svim drugim udrugama, ustanovama, privatnim
firmama na području grada Vrbovca ali i na području okolnih općina, što je u skladu sa ciljevima i
zadaćama TZ.
Nakon svega NO smatra da se jako pazilo na poslovanje i da se vodila briga oko svakog izdatka. S
obzirom da je u TZ zaposlen jedan čovjek koji to sve organizira i provodi i nadasve se brine oko
prikupljanja financija NO je zadovoljan sa učinjenim. Pogotovo je za svaku pohvalu što je TZ već
drugu godine za redom primila nagradu za svoj najveći proizvod, za manifestaciju „Kaj su jeli naši
stari“- ove godine je to bila Srebrna povelja SUNCOKRET ruralnog turizma u kategoriji ruralnoturističke u organizaciji kluba članova SELO, a na prijedlog TZ Zagrebačke županije.
Predlažemo i sugeriramo da se TZ aktivnije uključi u uređenje grada i gradskih zelenih površina.
Također sugeriramo da se na programe za koje je Grad u proračunu odobrio određen iznos ne troše
još dodatna sredstva iz članarine i boravišne pristojbe, ako je to ikako moguće, nego da se ti programi
provedu u onim financijskim okvirima koliko je novaca dobiveno.

Nadzorni odbor:
1. Julijana Pavešić -predsjednica
2. Ines Šustek Madunić –zamjenica predsjednice
3. Draženka Dautanec -članica

