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Sukladno odredbama članka 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog 
turizma (NN 152/08) i sukladno odredbama Statuta Turističke zajednice Varaždinske županije 
Nadzorni odbor Turističke zajednice Varaždinske županije donosi sljedeće Izvješće o 
obavljenom nadzoru poslovanja Turističke zajednice Varaždinske županije u razdoblju od 1. 
siječnja do 31. prosinca 2019. godine. 
 
 

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ZAJEDNICE VARAŽDINSKE 
ŽUPANIJE O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA TURISTIČKE 

ZAJEDNICE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 
31. PROSINCA 2019. GODINE 

 
 

1. UVOD 

 
Dana 25. ožujka 2020. godine održana je 3. sjednica Nadzornog odbora Turističke 
zajednice Varaždinske županije. Sjednica je zbog izvanredne situacije pandemije 
korona virusa, te sukladno naputku Ministarstva turizma, održana elektroničkim 
putem. Članovima Nadzornog odbora svi potrebni materijali poslani su elektroničkim 
putem, a izvršen je nadzor poslovanja Turističke zajednice Varaždinske županije u 
razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine. Sukladno odredbama članka 
20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) 
nadzirano je: 
 

1. vođenje poslova turističke zajednice,  
2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke 

zajednice i podružnica,  
3. izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana turističke zajednice. 
 

Nadzorni odbor Turističke zajednice Varaždinske županije izvršio je pregled sljedeće 
dokumentacije: 

- Godišnji program rada i financijski plan Turističke zajednice Varaždinske 
županije za 2019. godinu, 

- Godišnje financijsko izvješće i izvješće o radu Turističke zajednice Varaždinske 
županije za 2019. godinu, 

- Zapisnike sa sjednica tijela Turističke zajednice Varaždinske županije u 2019. 
godini, 

- Zapisnike sa sjednica Koordinacija turističkih zajednice na području 
Varaždinske županije u 2019. godini, 

- Konto kartice Glavne knjige i bruto bilanca Turističke zajednice Varaždinske 
županije za 2019. godinu, 

- Obrazac bilance Turističke zajednice Varaždinske županije za 2019. godinu, 

- Ostala poslovna dokumentacija Turističke zajednice Varaždinske županije. 

2. RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE  

 



- Skupština Turističke zajednice Varaždinske županije 
 
U 2019. godini održane su dvije sjednice Skupštine Turističke zajednice Varaždinske 
županije. 
 
Dana 26. ožujka 2019. godine održana je 2. sjednica Skupštine Turističke zajednice 
Varaždinske županije sa sljedećim dnevnim redom: 
 

- Prihvaćanje Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća, 
- Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2018. godinu sa Izvješćem 

direktora 
- Izvještaj o radu Turističkog vijeća za 2018. godinu 
- Izvještaj Nadzornog odbora za 2018. godinu 
- Ostalo 
 

Na naprijed navedenoj sjednici Skupština je usvojila Izvješće o radu i Financijsko 
izvješće Turističke zajednice Varaždinske županije za 2018. godinu, Izvješće o radu 
Turističkog vijeća za 2018. godinu, te je usvojila Izvješće Nadzornog odbora 
Turističke zajednice za 2018. godinu. 
 
Dana 19. prosinca 2019. godine održana je 3. sjednica Skupštine Turističke zajednice 
Varaždinske županije sa sljedećim dnevnim redom: 
 

- Prihvaćanje Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća, 
- Prijedlog izmjena i dopuna Programa rada i Financijskog plana za 2019. 

godinu 
- Prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2020. godinu 
- Ostalo 
 

Na naprijed navedenoj sjednici Skupština je usvojila  Prijedlog izmjena i dopuna 
Programa rada i Financijskog plana za 2019. godinu i Prijedlog Programa rada i 
Financijskog plana za 2020. godinu. 
 
  

- Turističko vijeće Turističke zajednice Varaždinske županije 
 

U 2019. godini održano je šest sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice 
Varaždinske županije. 
 

• Dana 26. ožujka 2019. godine održana je 2. sjednica Turističkog vijeća 
Turističke zajednice Varaždinske županije sa sljedećim dnevnim redom:  

 
- Prihvaćanje Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća, 
- Izvještaj o radu Turističkog vijeća za 2018. godinu 
- Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2018. godinu sa Izvješćem 

direktora 
- Izvještaj Nadzornog odbora za 2018. godinu 
- Odluka o nastavku promocije turizma putem balona na vrući zrak 
- Odluka o raspisivanju Javnog poziva za potpore manifestacijama i 

događanjima u 2019. godini 



- Dopuna Poslovnika o radu Vijeća 
- Ostalo 

 
Na naprijed navedenoj sjednici Turističko vijeće je usvojilo Izvještaj o radu 
Turističkog vijeća za 2018. godinu, Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 
2018. godinu sa Izvješćem direktora i Izvještaj Nadzornog odbora za 2018. 
godinu. Vijeće je na sjednici također donijelo Odluku o nastavku promocije 
turizma putem balona na vrući zrak, Odluku o raspisivanju Javnog poziva za 
potpore manifestacijama i događanjima u 2019. godini, te Dopunu Poslovnika 
o radu Vijeća 
 

• Dana 3. travnja 2019. godine održana je 3. izvanredna sjednica Turističkog 
vijeća Turističke zajednice Varaždinske županije sa sljedećim dnevnim redom:  

 
- Prihvaćanje Odluke o odobravanju korištenja prekoračenja po 

poslovnom računu TZ Varaždinske županije 
 
Na naprijed navedenoj sjednici, Turističko vijeće je prihvatilo Odluku o 
odobravanju korištenja prekoračenja po poslovnom računu TZ Varaždinske 
županije 
 

• Dana 22. svibnja 2019. godine održana je 4. sjednica Turističkog vijeća 
Turističke zajednice Varaždinske županije sa sljedećim dnevnim redom:  

 
- Prihvaćanje Zapisnika sa 2. redovne sjednice Vijeća, 
- Prihvaćanje Zapisnika sa 3. izvanredne sjednice Vijeća 
- Donošenje Odluke o dodjeli sredstava putem Javnog poziva za potpore 

manifestacijama i događanjima u 2019. godini 
- Ostalo 

 
Na naprijed navedenoj sjednici Turističko vijeće je donijelo Odluku o dodjeli 
sredstava putem Javnog poziva za potpore manifestacijama i događanjima u 
2019. godini . 
 

• Dana 23. rujna 2019. godine održana je 5. izvanredna sjednica Turističkog 
vijeća Turističke zajednice Varaždinske županije sa sljedećim dnevnim redom:  

 
- prihvaćanje pokretanja postupka jednostavne nabave u svrhu izrade 

Strategije brenda turizma Varaždinske županije, te odobrenje za 
sklapanje Ugovora po odabiru najpovoljnijeg davatelja usluge 

 
Na naprijed navedenoj sjednici, Turističko vijeće je odobrilo pokretanje 
postupka jednostavne nabave i sklapanje ugovora za izradu Strategije brenda 
turizma Varaždinske županije. 

• Dana 05. studenog 2019. godine održana je 6. sjednica Turističkog vijeća 
Turističke zajednice Varaždinske županije sa sljedećim dnevnim redom:  

 
- Prihvaćanje Zapisnika sa 4. redovne sjednice Vijeća, 
- Prihvaćanje Zapisnika sa 5. izvanredne sjednice Vijeća 
- Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za prvu polovicu 2019. godine 



- Prijedlog Programa rada za 2020. godinu 
- Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 

Turističkog ureda TZŽ 
-  Ostalo 

 
Na naprijed navedenoj sjednici Turističko vijeće je usvojilo Izvještaj o radu i 
Financijski izvještaj za prvu polovicu 2019. godine, Prijedlog Programa rada za 
2020. godinu, te Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 
Turističkog ureda TZŽ. 
 
 

• Dana 19. prosinca 2019. godine održana je 7. sjednica Turističkog vijeća 
Turističke zajednice Varaždinske županije sa sljedećim dnevnim redom:  

 
- Prihvaćanje Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća, 
- Prijedlog izmjena i dopuna Programa rada i Financijskog plana za 2019. 

godinu 
- Izvještaj Nadzornog odbora za prvu polovicu 2019. godine 
- Ostalo 

 
Na naprijed navedenoj sjednici Turističko vijeće je usvojilo Prijedlog izmjena i 
dopuna Programa rada i Financijskog plana za 2019. godinu, te Izvještaj 
Nadzornog odbora za prvu polovicu 2019. godine. 
 

 
- Nadzorni odbor Turističke zajednice Varaždinske županije 

 
U 2019. godini održane su dvije sjednice Nadzornog odbora Turističke zajednice 
Varaždinske županije. 
 

• Dana 18. ožujka 2019. godine održana je 1. sjednica Nadzornog odbora 
Turističke zajednice Varaždinske županije sa sljedećim dnevnim redom: 

 
- Prijedlog Godišnjeg financijskog izvješća Turističke zajednice 

Varaždinske županije za 2018. godinu 
- Izvješće Nadzornog odbora Turističke zajednice Varaždinske županije za 

2018. godinu, 
- Razno 

 
Na naprijed navedenoj sjednici Nadzorni odbor je izvršio uvid u poslovanje 
Turističke zajednice Varaždinske županije, te je izrađeno izvješće Nadzornog 
odbora za 2018. godinu. Usvojen je i prijedlog Godišnjeg financijskog izvješća 
Turističke zajednice Varaždinske županije za 2018. godinu. 
 

• Dana 10. prosinca 2019. godine održana je 2. sjednica Nadzornog odbora 
Turističke zajednice Varaždinske županije sa sljedećim dnevnim redom: 

 
- Izvješće o radu Turističke zajednice za razdoblje od 1.1.-30.06.2019. 

godine 



- Prijedlog izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana za 2019. 
godinu 

- Prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2020. godinu 
- Razno 

 
Na naprijed navedenoj sjednici Nadzorni odbor je izvršio uvid u poslovanje 
Turističke zajednice Varaždinske županije u prvoj polovici 2019. godine, te je 
izrađeno izvješće Nadzornog odbora za razdoblje od 1.1.-30.6.2019. godine. 
Usvojen je i prijedlog izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana za 
2019. godinu, te Prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2020. godinu. 
 

U 2019. godini tijela turističke zajednice izvršavala su sve poslove definirane 
Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i 
sukladno odredbama Statuta Turističke zajednice Varaždinske županije. Također 
tijela Turističke zajednice donijela su sve poslovnike i akte sukladno odredbama 
Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i 
sukladno odredbama Statuta Turističke zajednice Varaždinske županije. 
  
U 2019. godini Turistička zajednica djelovala je u skladu s odredbama Zakona o 
turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), sukladno 
odredbama Statuta Turističke zajednice Varaždinske županije i sukladno odlukama 
tijela Turističke zajednice Varaždinske županije. 
 
 

3. GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE 
ZAJEDNICE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU 

 

Godišnji program rada i financijski plan Turističke zajednice Varaždinske županije za 
2019. godinu sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna 
financijska sredstva za njihovo izvršenje sukladno odredbama članka 62. Zakona o 
turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08). U izradi 
Godišnjeg programa rada i financijskog plana, Turistička zajednica usvojila je 
metodologiju i usvojene standarde planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih 
zajednica koji su promovirani na seminarima 2005., 2007. i 2008. godine. 
 
 

2. GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE 
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU 

 
Godišnje financijsko izvješće Turističke zajednice Varaždinske županije za 2019. 
godinu sadrži podatke o izvršenju pojedinačno utvrđenih zadataka Godišnjim 
programom rada i izdacima njihovog izvršenja sukladno odredbama članka 63. 
Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08). U 
izradi Godišnjeg financijskog izvješća Turistička zajednica usvojila je metodologiju i 
usvojene standarde planiranja i izvješćivanja koji su promovirani na seminarima 
2005., 2007. i 2008. godine. 
 
 



3. MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE I RASPOLAGANJE 
SREDSTVIMA TURISTIČKE ZAJEDNICE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE U 
2019. GODINI 

 
Prema podacima iskazanima u poslovnim knjigama Turističke zajednice za 2019. 
godinu, Turistička zajednica Varaždinske županije ostvarila je prihode u ukupnom 
iznosu od 2.542.301 kn i rashode u ukupnom iznosu od 2.577.833 kn. 
 
Prema podacima iskazanima u godišnjem financijskom izvješću Turističke zajednice 
za prvu polovicu 2019. godine, Turistička zajednica Varaždinske županije ostvarila je 
prihode u ukupnom iznosu od 2.571.722,18 kn i rashode u ukupnom iznosu od 
2.579.000,30 kn. 

 
Podaci iskazani u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim 
knjigama turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje. Raspolaganje sredstvima 
Turističke zajednice u 2019. godini u skladu je s Godišnjim programom rada i 
financijskim planom za 2019. godinu i odlukama tijela Turističke zajednice 
Varaždinske županije. 
 
Turistička zajednica Varaždinske županije ima otvoren jedan bankovni račun u 
sljedećoj banci: 
 

- Privredna banka Zagreb  – 2340009-1110553592 
 
Ovlasti za raspolaganje istima ima direktor Turističkog ureda Turističke zajednice 
Varaždinske županije, g. Miran Bojanić Morandini. 
 
Ovlasti za potpisivanje dokumentacije platnog prometa imaju direktor Turističkog 
ureda Turističke zajednice Varaždinske županije, g. Miran Bojanić Morandini, te 
djelatnik Turističkog ureda Turističke zajednice Varaždinske županije, g. Marko 
Cmrečak.  
 
S obzirom na sve navedeno, poslovanje Turističke zajednice Varaždinske županije u 
2019. godini može se ocijeniti uspješnim, a također je potrebno navesti da Turistički 
ured uredno izvršava svoje programske zadaće sukladno zakonskim obvezama, 
Godišnjem programu rada i financijskom planu Turističke zajednice za 2019. godinu, 
priprema godišnje planske i financijske dokumente i njihova izvješća, priprema druge 
materijale za rad tijela te sudjeluje u realizaciji programskih aktivnosti. 



4. IZVRŠENJE I PROVEDBA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I 
FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE VARAŽDINSKE 
ŽUPANIJE U 2019. GODINI 

 
Tijek realizacije Godišnjeg programa rada i financijskog plana Turističke zajednice 
Varaždinske županije za 2019. godinu odvijao se uredno, većina programskih zadaća 
odrađuje se uspješno i u približno zadanim okvirima Turističke zajednice. 
 
U najvećem obujmu ostvareni su rashodi za dizajn vrijednosti u iznosu od 
853.188,48kn, što predstavlja 33,08% ukupno ostvarenih rashoda, a zatim ih slijede 
ostvareni rashodi za komunikaciju vrijednosti u iznosu od 631.318,11kn, što 
predstavlja 24,48% ukupno ostvarenih rashoda, ostvareni administrativni rashodi u 
iznosu od 605.905,64kn, što predstavlja 23,49% ukupno ostvarenih rashoda, 
ostvareni rashodi za marketinšku infrastrukturu u iznosu od 302.725,00kn, što 
predstavlja 11,74% ukupno ostvarenih rashoda, ostvareni rashodi za distribuciju i 
prodaju vrijednosti u iznosu od 110.316,07kn, što predstavlja 4,28% ukupno 
ostvarenih rashoda, ostvareni rashodi za posebne programe u iznosu od 
50.000,00kn, što predstavlja 1,94% ukupno ostvarenih rashoda, ostali ostvareni 
rashodi u iznosu od 21.000,00kn, što predstavlja 0,81% ukupno ostvarenih rashoda, 
te ostvareni rashodi za interni marketing u iznosu od 4.547,00kn, što predstavlja 
0,18% ukupno ostvarenih rashoda. 
 
U dijelu rashodu za dizajn vrijednosti u najvećem obujmu ostvareni su rashodi za 
potpore događanjima i manifestacijama u iznosu od 492.244,59kn, što predstavlja 
19,9% ukupno ostvarenih rashoda, a zatim ih slijede ostvareni rashodi za projekt 
Kuće za odmor s pričom, te rashodi za projekt razvoja Cyclist Welcome mreže. 
 
Najznačajnija aktivnost Turističke zajednice u 2019. godini bila je Internet 
oglašavanje ostvareno putem projekta Udruženog oglašavanja sa HTZ-om, a za 
navedeni projekt ostvareni su rashodi u iznosu od 283.191,17 kn, što predstavlja 
10,98% ukupno ostvarenih rashoda, a 80% navedenih rashoda sufinancirano je 
sredstvima iz HTZ-a. 



 
Temeljem pregledane dokumentacije i svega naprijed navedenoga 
Nadzorni odbor Turističke zajednice donosi sljedeće zaključke: 
 

1. Poslovanje Turističke zajednice Varaždinske županije u razdoblju od 1. siječnja 
do 31. prosinca 2019. godine odvijalo se sukladno Zakonu o turističkim 
zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i sukladno Statutu 
Turističke zajednice Varaždinske županije, 

2. Poslovanje Turističke zajednice Varaždinske županije u predmetnom razdoblju 
odvijalo se u skladu s aktima Turističke zajednice, odlukama Turističkog vijeća 
i Skupštine, a financijska sredstva utrošena su sukladno Godišnjem programu 
rada i financijskom planu za 2019. godinu, 

3. Godišnje financijsko izvješće i druga izvješća sastavljena su u skladu sa 
stanjem u poslovnim knjigama Turističke zajednice Varaždinske županije i 
iskazuju ispravno stanje, 

4. Nadzorni odbor izrazio je zadovoljstvo što što su se projektne aktivnosti više 
usmjerile na podizanje specifične kvalitete ponude, osobito u pogledu 
marketinga i promocije, što pokazuje da Turistički ured uvažava mišljenja 
Nadzornog odbora  

5. Predmetno izvješće o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim 
poslovanjem Turističke zajednice Varaždinske županije za 2019. godinu 
dostaviti će se Skupštini i Turističkom vijeću Turističke zajednice Varaždinske 
županije i Turističkom vijeću Hrvatske turističke zajednice. 

 
 
 

 
 




