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IZVJEŠĆE STRUČNOG TIJELA ZA MATERIJALNO I FINANCIJSKO 
POSLOVANJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA TZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE 
 

 

 

 
 
 



Sukladno odredbi Članka 16. novog Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog 
turizma (NN 52/19) Skupština turističke zajednice preuzima ovlasti nadzora poslovanja 
turističke zajednice čime se ukida dosadašnje tijelo Nadzornog odbora turističke zajednice. 
 
Odredbama Članka 13., stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog 
turizma (NN 52/19), te Članka 31. Statuta turističke zajednice Varaždinske županije (NN 
104/20), Skupština Turističke zajednice Varaždinske županije osnovala je stručno tijelo za 
kontrolu materijalnog i financijskog poslovanja TZ Varaždinske županije u koje su imenovani 
gđa. Snježana Mikulčić Jakopović i g. Damir Mihalić kao članovi. 
 
Predmetno Stručno tijelo u nastavku donosi  
 

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA TURISTIČKE 
ZAJEDNICE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 

31. PROSINCA 2020. GODINE 
 

1. UVOD 

 
Dana 24. ožujka 2021. godine članovi Stručnog tijela za kontrolu materijalnog i 
financijskog poslovanja TZ Varaždinske županije izvršili su uvid u poslovanje TZ 
Varaždinske županije u 2020. godini. Zbog izvanredne situacije pandemije korona 
virusa, te sukladno naputku Ministarstva turizma, članovima Stručnog tijela svi 
potrebni materijali poslani su elektroničkim putem. Sukladno odredbama članka 16. 
Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) 
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. 
 

Članovi Stručnog tijela izvršili su pregled sljedeće dokumentacije: 

- Godišnji program rada i financijski plan Turističke zajednice Varaždinske 
županije za 2020. godinu, 

- Godišnje financijsko izvješće i izvješće o radu Turističke zajednice Varaždinske 
županije za 2020. godinu, 

- Zapisnike sa sjednica tijela Turističke zajednice Varaždinske županije u 2020. 
godini, 

- Konto kartice Glavne knjige i bruto bilanca Turističke zajednice Varaždinske 
županije za 2020. godinu, 

- Obrazac bilance Turističke zajednice Varaždinske županije za 2020. godinu, 

- Ostala poslovna dokumentacija Turističke zajednice Varaždinske županije. 



2. RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE  

 

- Skupština Turističke zajednice Varaždinske županije 
 
U 2020. godini održane su četiri sjednice Skupštine Turističke zajednice Varaždinske 
županije. 
 
• Dana 31. ožujka 2020. godine održana je 4. sjednica Skupštine Turističke 

zajednice Varaždinske županije sa sljedećim dnevnim redom: 
 

- Prihvaćanje Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća, 
- Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2019. godinu sa Izvješćem direktora 
- Izvještaj o radu Turističkog vijeća za 2019. godinu 
- Izvještaj Nadzornog odbora za 2019. godinu 
- Odluka o imenovanju predstavnika Turističke zajednice Varaždinske županije u 

Skupštinu Hrvatske turističke zajednice 
- Ostalo 

 
Na navedenoj sjednici Skupština je usvojila Izvješće o radu i Financijsko izvješće 
Turističke zajednice Varaždinske županije za 2019. godinu, Izvješće o radu 
Turističkog vijeća za 2019. godinu, Izvješće Nadzornog odbora Turističke 
zajednice za 2019. godinu, te je donesena Odluka o imenovanju predstavnika 
Turističke zajednice Varaždinske županije u Skupštinu Hrvatske turističke 
zajednice 

 
• Dana 1. rujna 2020. godine održana je 5. sjednica Skupštine Turističke zajednice 

Varaždinske županije sa sljedećim dnevnim redom: 
 

- Prihvaćanje Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća, 
- Usvajanje prijedloga novog Statuta TZ Varaždinske županije uz suglasnost 

Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske 
- Ostalo 

 
Na navedenoj sjednici Skupština je usvojila novi Statut TZ Varaždinske županije 

 
• Dana 20. studenog 2020. godine održana je 1. (konstituirajuća) sjednica 

Skupštine Turističke zajednice Varaždinske županije u novom sastavu sa 
sljedećim dnevnim redom: 

 
- Prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice  
- Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika 
- Izbor verifikacijske komisije 
- Izbor kandidacijske komisije 
- Izvješće verifikacijske komisije  
- Potvrđivanje mandata predsjednika Turističke zajednice Varaždinske županije i 

članova Skupštine TZ Varaždinske županije 
- Izbor tijela Skupštine: članova Turističkog vijeća 
- Izbor predstavnika Zajednice u Skupštinu Hrvatske turističke zajednice 
- Donošenje zaključka o nastavku rada Turističkog ureda 
- Prihvaćanje prijedloga Poslovnika o radu Skupštine TZ Varaždinske županije 



- Osnivanje stručnog tijela za materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje 
sredstvima TZ Varaždinske županije 

- Ostalo 
 

Na navedenoj sjednici, Skupština je prihvatila mandate novim članovima 
Skupštine i Predsjedniku, izabrala nove članove Turističkog vijeća, izabrala 
predstavnike u Skupštini HTZ-a, donijela zaključak o nastavku rada Turističkog 
ureda, prihvatila prijedlog Poslovnika o radu Skupštine TZ Varaždinske županije te 
je osnovala stručno tijelo za materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje 
sredstvima TZ Varaždinske županije u svrhu nadzora poslovanja TZVŽŽ. 

 
• Dana 18. prosinca 2020. godine održana je 2. sjednica Skupštine Turističke 

zajednice Varaždinske županije u novom sastavu sa sljedećim dnevnim redom: 
 

- Prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice  
- Dopuna Izvještaja verifikacijske komisije s osnivačke Skupštine 
- Prijedlog Programa rada sa strukturom financijskog planiranja za 2021. godinu 
- Ostalo 

 
Na navedenoj sjednici Skupština je prihvatila dopunu Izvještaja verifikacijske 
komisije s osnivačke Skupštine te je usvojila Program rada sa strukturom 
financijskog planiranja za 2021. godinu. 

  
- Turističko vijeće Turističke zajednice Varaždinske županije 

 
U 2020. godini održano je šest sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice 
Varaždinske županije. 
 
• Dana 31. ožujka 2020. godine održana je 8. sjednica Turističkog vijeća Turističke 

zajednice Varaždinske županije sa sljedećim dnevnim redom:  
 

- Prihvaćanje Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća, 
- Izvještaj o radu Turističkog vijeća za 2019. godinu 
- Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2019. godinu sa Izvješćem direktora 
- Izvještaj Nadzornog odbora za 2019. godinu 
- Prihvaćanje dopune Programa rada za 2020. – projekt Agroturizam s pričom 
- Ostalo 

 
Na navedenoj sjednici Turističko vijeće je usvojilo Izvještaj o radu Turističkog 
vijeća za 2019. godinu, Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2019. godinu sa 
Izvješćem direktora i Izvještaj Nadzornog odbora za 2019. godinu. Vijeće je na 
sjednici također prihvatilo dopunu Programa rada za 2020. sa projektom projekt 
Agroturizam s pričom. 
 

• Dana 30. travnja 2020. godine održana je 9. sjednica Turističkog vijeća Turističke 
zajednice Varaždinske županije sa sljedećim dnevnim redom:  

 
- Prihvaćanje Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća, 
- Prijedlog mjera i aktivnosti TZ u okolnostima izazvanim pandemijom COVID – 

19 



- Prihvaćanje Odluke o smanjenju koeficijenta za obračun plaća zaposlenika TU 
- Prihvaćanje Odluke o preseljenju ureda TZ 
- Ostala pitanja 

 
Na naprijed navedenoj sjednici, Turističko vijeće je prihvatilo prijedlog mjera i 
aktivnosti TZ u okolnostima izazvanim pandemijom COVID – 19, te je donijelo 
Odluku o smanjenju koeficijenta za obračun plaća zaposlenika TU i Odluku o 
preseljenju ureda TZ 

 
• Dana 12. lipnja 2020. godine održana je 10. 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 2020. 

godinu 
- Prijedlog novog Statuta TZ Varaždinske županije 
- Ostalo 

 
Na navedenoj sjednici Turističko vijeće je usvojilo Prijedlog izmjena i dopuna 
Programa rada i Financijskog plana za 2020. godinu i Prijedlog novog Statuta TZ 
Varaždinske županije. 
 

• Dana 13. listopada 2020. godine održana je 11. sjednica Turističkog vijeća 
Turističke zajednice Varaždinske županije sa sljedećim dnevnim redom:  

 
- Prihvaćanje Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća, 
- Prijedlog Izvješća o radu i financijskog izvješća za prvih 6. mjeseci 2020. 

godine 
- Donošenje Odluke o raspisivanju izbora novih tijela TZ Varaždinske županije 
- Donošenje Odluke o pokretanju postupka nabave za snimanje turističkog filma 

i izradu novog loga TZ Varaždinske županije 
- Ostalo 

 
Na navedenoj sjednici, Turističko vijeće je usvojilo Prijedlog Izvješća o radu i 
financijskog izvješća za prvih 6. mjeseci 2020. godine, te su donesene Odluka o 
raspisivanju izbora novih tijela TZ Varaždinske županije i Odluka o pokretanju 
postupka nabave za snimanje turističkog filma i izradu novog loga TZ Varaždinske 
županije. 

 
• Dana 27. studenog 2020. godine održana je 1. sjednica Turističkog vijeća 

Turističke zajednice Varaždinske županije u novom sazivu sa sljedećim dnevnim 
redom:  

 
- Prihvaćanje Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća, 
- Prijedlog Poslovnika o radu Turističkog vijeća 
- Donošenje Odluke o naknadi članovima Turističkog vijeća 
- Prijedlog rebalansa Programa rada i financijskog plana za 2020. godinu 
- Prijedlog Pravilnika o provedbi jednostavne nabave za TZ Varaždinske županije 
- Prijedlog Pravilnika o radu TZ Varaždinske županije 



- Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda TZ Varaždinske 
županije 

- Donošenje Odluke o projektnom udruživanju TZŽ Varaždinske. TZŽ 
Međimurske i TZŽ Krapinsko-zagorske na projektu „100 dvoraca Sjeverne 
Hrvatske“ 

- Ostalo 
 

Na navedenoj sjednici Turističko vijeće je usvojilo Prijedlog Poslovnika o radu 
Turističkog vijeća, Prijedlog rebalansa Programa rada i financijskog plana za 
2020. godinu, Prijedlog Pravilnika o radu TZ Varaždinske županije, Prijedlog 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda TZ Varaždinske županije, te 
je donesena Odluka o naknadi članovima Turističkog vijeća i Odluka o projektnom 
udruživanju TZŽ Varaždinske, TZŽ Međimurske i TZŽ Krapinsko-zagorske na 
projektu „100 dvoraca Sjeverne Hrvatske“. 

 
• Dana 7. prosinca 2020. godine održana je 2. sjednica Turističkog vijeća Turističke 

zajednice Varaždinske županije u novom sazivu sa sljedećim dnevnim redom:  
 

- Prihvaćanje Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća, 
- Prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2021. godinu 
- Ostalo 

 
Na navedenoj sjednici Turističko vijeće je usvojilo Prijedlog Programa rada i 
financijskog plana za 2021. godinu. 

 
- Nadzorni odbor Turističke zajednice Varaždinske županije 

 
U 2020. godini održane su samo dvije sjednice Nadzornog odbora Turističke 
zajednice Varaždinske županije. Razlog tome je stupanje na snagu novog Zakona o 
turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te novog Statuta TZ 
Varaždinske županije čijim odredbama je definirano ukidanje Nadzornog odbora dok 
funkciju nadzora vrši Skupština TZ. 
 
• Dana 24. ožujka 2020. godine održana je 3. sjednica Nadzornog odbora Turističke 

zajednice Varaždinske županije sa sljedećim dnevnim redom: 
 

- Prijedlog Godišnjeg financijskog izvješća Turističke zajednice Varaždinske 
županije za 2019. godinu 

- Izvješće Nadzornog odbora Turističke zajednice Varaždinske županije za 2019. 
godinu, 

- Razno 
 

Na navedenoj sjednici Nadzorni odbor je usvojio prijedlog Godišnjeg financijskog 
izvješća Turističke zajednice Varaždinske županije za 2019. godinu te je doneseno 
Izvješće Nadzornog odbora Turističke zajednice Varaždinske županije za 2019. 
godinu. 



 
• Dana 3. lipnja 2020. godine održana je 4. sjednica Nadzornog odbora Turističke 

zajednice Varaždinske županije sa sljedećim dnevnim redom: 
 

- Prijedlog izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana za 2020. 
godinu. 

- Razno 
 

Na navedenoj sjednici Nadzorni odbor je usvojio Prijedlog izmjena i dopuna 
Programa rada i financijskog plana za 2020. godinu. 

 
 

U 2020. 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 2020. 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. 
 
Stupanjem na snagu novog Zakona o turističkim zajednicama i promicanju 
hrvatskog turizma (NN 52/19), TZ Varaždinske županije izradila je novi 
Statut koji je odobren od strane Ministarstva turizma i sporta, te je 20. 
studenog 2020. godine održana 1. konstituirajuća sjednica Skupštine TZ 
Varaždinske županije na kojoj su prihvaćeni mandati novim članovima 
turističkih tijela te su prihvaćeni svi poslovni akti Turističkog ureda, 
prethodno usklađeni sa odredbama novog Zakona.  
 
 

3. GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE 
ZAJEDNICE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU 

 

Godišnji program rada i financijski plan Turističke zajednice Varaždinske županije za 
2020. 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 2020. GODINU 

 
Godišnje financijsko izvješće Turističke zajednice Varaždinske županije za 2020. 
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 
2020. GODINI 

 
Prema podacima iskazanima u poslovnim knjigama Turističke zajednice za 2020. 
godinu, Turistička zajednica Varaždinske županije ostvarila je prihode u ukupnom 
iznosu od 1.858.287 kn i rashode u ukupnom iznosu od 1.841.515 kn. 
 
Prema podacima iskazanima u godišnjem financijskom izvješću Turističke zajednice 
za 2020. godinu, Turistička zajednica Varaždinske županije ostvarila je prihode u 
ukupnom iznosu od 1.858.287,41 kn i rashode u ukupnom iznosu od 1.852.737,77 
kn. 

 
Podaci iskazani u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim 
knjigama turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje. Raspolaganje sredstvima 
Turističke zajednice u 2020. godini u skladu je s Godišnjim programom rada i 
financijskim planom za 2020. 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 
2020. 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 2020. 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 2020. GODINI 

 
Tijek realizacije Godišnjeg programa rada i financijskog plana Turističke zajednice 
Varaždinske županije za 2020. godinu odvijao se uredno, većina programskih zadaća 
odrađuje se uspješno i u približno zadanim okvirima Turističke zajednice. 
 
U najvećem obujmu ostvareni su rashodi za marketinšku infrastrukturu u iznosu od 
559.025,00 kn, što predstavlja 30,17% ukupno ostvarenih rashoda, a zatim ih slijede 
ostvareni administrativni rashodi u iznosu od 542.943,61 kn, što predstavlja 29,30% 
ukupno ostvarenih rashoda, ostvareni rashodi za dizajn vrijednosti u iznosu od 
380.754,73 kn, što predstavlja 20,55% ukupno ostvarenih rashoda, ostvareni rashodi 
za izradu planova razvoja turizma, strateški marketing i ostalo u iznosu od 
187.500,00 kn, što predstavlja 10,12% ukupno ostvarenih rashoda, ostvareni rashodi 
za komunikaciju vrijednosti u iznosu od 69.882,96 kn, što predstavlja 3,77% ukupno 
ostvarenih rashoda, ostvareni rashodi za distribuciju i prodaju vrijednosti u iznosu od 
65.803,35 kn, što predstavlja 3,55% ukupno ostvarenih rashoda, ostvareni rashodi 
za posebne programe u iznosu od 35.000,00 kn, što predstavlja 1,89% ukupno 
ostvarenih rashoda, te ostvareni rashodi za interni marketing u iznosu od 4.550,00 
kn, što predstavlja 0,25% ukupno ostvarenih rashoda. 
 
U dijelu rashodu za marketinšku infrastrukturu u najvećem obujmu ostvareni su 
rashodi za projekte brendiranja Varaždinske županije u iznosu od 346.875,00 kn, što 
predstavlja 18,72% ukupno ostvarenih rashoda, a zatim ih slijede ostvareni rashodi 
za izradu banke fotografija, priprema u izdavaštvu te videoclipova. 
 
Najznačajnija aktivnost Turističke zajednice u 2020. godini bila je realizacija projekta 
Kuće za odmor s pričom za koji su ostvareni rashodi u iznosu od 267.792,31 kn, što 
predstavlja 14,45% ukupno ostvarenih rashoda. 



 
Temeljem pregledane dokumentacije i svega naprijed navedenoga Stručno 
tijelo za kontrolu materijalnog i financijskog poslovanja TZ Varaždinske 
županije donosi sljedeće zaključke: 
 

1. Poslovanje Turističke zajednice Varaždinske županije u razdoblju od 1. siječnja 
do 31. prosinca 2020. 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 2020. godinu, 

3. Unatoč izrazito nepovoljnoj situaciji izazvanoj pandemijom koronavirusa, TZ 
Varaždinske županije uspješno je realizirala većinu planiranih aktivnosti u 
Godišnjem programu rada za 2020. godinu. 

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

5. Predmetno izvješće o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim 
poslovanjem Turističke zajednice Varaždinske županije za 2020. godinu 
dostaviti će se na usvajanje Skupštini TZ Varaždinske županije, a nakon toga 
Ministarstvu turizma i sporta i Hrvatskoj turističkoj zajednici zajedno sa 
usvojenim godišnjim financijskim izvještajem za 2020. godinu. 

 
 
 
 
Izvješće Stručnog tijela za kontrolu materijalnog i financijskog poslovanja TZ 
Varaždinske županije o obavljenom nadzoru poslovanja Turističke zajednice 
Varaždinske županije u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine izradili 
su i donijeli sljedeći članovi: 
 
 
 

1. Snježana Mikulčić Jakopović     ___________________ 
 
 
 
 

2. Damir Mihalić       ___________________ 
 

 
 
 

 


