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TURISTIČKA ZAJEDNICA 
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 

 
 
 
 
 

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

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. 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 2021. GODINE 
 

1. UVOD 

 
Dana 28. veljače 2022. godine članovi Stručnog tijela za kontrolu materijalnog i 
financijskog poslovanja TZ Varaždinske županije izvršili su uvid u poslovanje TZ 
Varaždinske županije u 2021. godini. 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 2021. godinu, 

- Godišnje financijsko izvješće i izvješće o radu Turističke zajednice Varaždinske 
županije za 2021. godinu, 

- Zapisnike sa sjednica tijela Turističke zajednice Varaždinske županije u 2021. 
godini, 

- Konto kartice Glavne knjige i bruto bilanca Turističke zajednice Varaždinske 
županije za 2021. godinu, 

- Obrazac bilance Turističke zajednice Varaždinske županije za 2021. godinu, 

- Ostala poslovna dokumentacija Turističke zajednice Varaždinske županije. 



2. RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE  

 

- Skupština Turističke zajednice Varaždinske županije 
 
U 2021. godini održane su dvije sjednice Skupštine Turističke zajednice Varaždinske 
županije. 
 
• Dana 30. ožujka 2021. godine održana je 3. sjednica Skupštine Turističke zajednice 

Varaždinske županije sa sljedećim dnevnim redom: 
 

- Prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice  
- II. dopuna izvještaja Verifikacijske komisije s osnivačke skupštine 
- Prijedlog Izvješća o radu TU i direktora sa financijskim izvještajem za 2020. 

godinu 
- Prijedlog izvješća Stručnog tijela za kontrolu materijalnog i financijskog 

poslovanja TZ Varaždinske županije za 2020. godinu 
- Prijedlog II. izmjene Programa rada i strukture financijskog planiranja za 2021. 

godinu 
- Ostalo. 

 
Na navedenoj sjednici Skupština je usvojila II. dopunu izvještaja Verifikacijske 
komisije s osnivačke skupštine, Prijedlog Izvješća o radu TU i direktora sa 
financijskim izvještajem za 2020. godinu, Prijedlog izvješća Stručnog tijela za 
kontrolu materijalnog i financijskog poslovanja TZ Varaždinske županije za 2020. 
godinu te Prijedlog II. izmjene Programa rada i strukture financijskog planiranja za 
2021. godinu 

 
• Dana 16. prosinca 2021. godine održana je 4. sjednica Skupštine Turističke 

zajednice Varaždinske županije sa sljedećim dnevnim redom: 
 

- Prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice 
- Obavijest o promjeni člana Skupštine s područja TZ Trakošćan – Općina Bednja 
- Izbor novog člana Turističkog vijeća 
- Prijedlog izmjena i dopuna Programa rada i strukture financijskog planiranja za 

2021. godinu 
- Prijedlog Programa rada i strukture financijskog planiranja za 2022. godinu 
- Ostalo 

 
Na navedenoj sjednici Skupština je primila na znanje obavijest o promjeni člana 

Skupštine s područja TZ Trakošćan – Općina Bednja, izabrala novog člana Turističkog 
vijeća, usvojila prijedlog izmjena i dopuna Programa rada i strukture financijskog 
planiranja za 2021. godinu i Prijedlog Programa rada i strukture financijskog planiranja 
za 2022. godinu. 
 



- Turističko vijeće Turističke zajednice Varaždinske županije 
 

U 2021. godini održane su 3 sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice 
Varaždinske županije. 
 
• Dana 9. veljače 2021. godine ELEKTRONSKIM PUTEM održana je 3. sjednica 

Turističkog vijeća Turističke zajednice Varaždinske županije sa sljedećim dnevnim 
redom:  

 
- Prihvaćanje Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća, 
- Prijedlog I. izmjene Programa rada i strukture financijskog planiranja za 2021. 

godinu 
- Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u 

području event industrije i putničkih agencija za 2021. godinu 
- Ostalo 

 
Na navedenoj sjednici Turističko vijeće je usvojilo Prijedlog I. izmjene Programa 
rada i strukture financijskog planiranja za 2021. godinu, te je donijelo Odluku  o 
raspisivanju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u području event 
industrije i putničkih agencija za 2021. godinu 
 

• Dana 30. ožujka 2021. godine održana je 4. sjednica Turističkog vijeća Turističke 
zajednice Varaždinske županije sa sljedećim dnevnim redom:  

 
- Prihvaćanje Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća, 
- Prijedlog izvješća o radu Turističkog vijeća za 2020. godinu 
- Prijedlog Izvješća o radu TU i direktora sa financijskim izvještajem za 2020. 

godinu 
- Prijedlog II. izmjene Programa rada i strukture financijskog planiranja za 2021. 

godinu 
- Ostalo 

 
Na naprijed navedenoj sjednici, Turističko vijeće je prihvatilo Prijedlog izvješća o 
radu Turističkog vijeća za 2020. godinu, Prijedlog Izvješća o radu TU i direktora sa 
financijskim izvještajem za 2020. godinu i Prijedlog II. izmjene Programa rada i 
strukture financijskog planiranja za 2021. godinu 
 

• Dana 16. prosinca 2021. godine održana je 5. sjednica Turističkog vijeća Turističke 
zajednice Varaždinske županije sa sljedećim dnevnim redom:  

 
- Prihvaćanje Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća, 
- Obavijest o promjeni člana Turističkog vijeća  
- Prijedlog izmjena i dopuna Programa rada i strukture financijskog planiranja za 

2021. godinu 
- Prijedlog Programa rada i strukture financijskog planiranja za 2022. godinu 
- Ostalo 

 
Na navedenoj sjednici Turističko vijeće je primilo obavijest o promjeni člana 
Turističkog vijeća te je usvojilo Prijedlog izmjena i dopuna Programa rada i 
strukture financijskog planiranja za 2021. godinu rada i Prijedlog Programa rada i 
strukture financijskog planiranja za 2022. godinu. 



3. GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE 
ZAJEDNICE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU 

 

Godišnji program rada i financijski plan Turističke zajednice Varaždinske županije za 
2021. godinu sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska 
sredstva za njihovo izvršenje sukladno odredbama članka 55. Zakona o turističkim 
zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19). U izradi Godišnjeg programa 
rada i financijskog plana, Turistička zajednica usvojila je metodologiju i usvojene 
standarde planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica. 
 

4. GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE 
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU 

 
Godišnje financijsko izvješće Turističke zajednice Varaždinske županije za 2021. godinu 
sadrži podatke o izvršenju pojedinačno utvrđenih zadataka Godišnjim programom rada 
i izdacima njihovog izvršenja sukladno odredbama članka 57. Zakona o turističkim 
zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19). U izradi Godišnjeg 
financijskog izvješća Turistička zajednica usvojila je metodologiju i usvojene standarde 
planiranja i izvješćivanja. 
 

5. MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE I RASPOLAGANJE 
SREDSTVIMA TURISTIČKE ZAJEDNICE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE U 
2021. GODINI 

 
Prema podacima iskazanima u poslovnim knjigama Turističke zajednice za 2021. 
godinu, Turistička zajednica Varaždinske županije ostvarila je prihode u ukupnom 
iznosu od 2.311.206,00 kn i rashode u ukupnom iznosu od 2.163.931,00 kn. 
 
Prema podacima iskazanima u godišnjem financijskom izvješću Turističke zajednice za 
2021. godinu, Turistička zajednica Varaždinske županije ostvarila je prihode u 
ukupnom iznosu od 2.311.444,78 kn i rashode u ukupnom iznosu od 2.259.654,78 kn. 

 
Podaci iskazani u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim 
knjigama turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje. Raspolaganje sredstvima 
Turističke zajednice u 2021. godini u skladu je s Godišnjim programom rada i 
financijskim planom za 2021. 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.  
 
Zbog povećanog obujma posla ponajprije vezano uz projekt EU, u ured je na određeno 
vrijeme zaposlena djelatnica gđa. Romana Pomper 
 
S obzirom na sve navedeno, poslovanje Turističke zajednice Varaždinske županije u 
2021. 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 2021. godinu, 
priprema godišnje planske i financijske dokumente i njihova izvješća, priprema druge 
materijale za rad tijela te sudjeluje u realizaciji programskih aktivnosti. 
 

6. IZVRŠENJE I PROVEDBA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I 
FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE VARAŽDINSKE 
ŽUPANIJE U 2021. GODINI 

 
Tijek realizacije Godišnjeg programa rada i financijskog plana Turističke zajednice 
Varaždinske županije za 2021. godinu odvijao se uredno, većina programskih zadaća 
odrađuje se uspješno i u približno zadanim okvirima Turističke zajednice. 
 
U najvećem obujmu ostvareni su rashodi za razvoj turističkog proizvoda u iznosu od 
914.944,53 kn, što predstavlja 40,49% ukupno ostvarenih rashoda, a zatim ih slijede 
ostvareni rashodi za komunikaciju i oglašavanje u iznosu od 675.583,52 kn, što 
predstavlja 29,90% ukupno ostvarenih rashoda, ostvareni administrativni rashodi u 
iznosu od 524.389,23 kn, što predstavlja 23,21% ukupno ostvarenih rashoda, 
ostvareni rashodi za destinacijski menadžment u iznosu od 27.737,50 kn, što 
predstavlja 1,23% ukupno ostvarenih rashoda i ostvareni rashodi za članstvo u 
strukovnim organizacijama u iznosu od 2.000,00 kn, što predstavlja 0,09% ukupno 
ostvarenih rashoda. 
 
U dijelu rashodu za razvoj turističkog proizvoda u najvećem obujmu ostvareni su 
rashodi u djelu sustava označavanja kvalitete turističkog proizvoda u iznosu od 
358.254,04 kn, što predstavlja 15,85% ukupno ostvarenih rashoda, a zatim ih slijede 
ostvareni rashodi za podršku turističkoj industriji, identifikaciju i vrednovanje resursa 
te strukturiranje turističkih proizvoda, te podrška razvoju turističkih događanja. 
 
Najznačajnija aktivnost Turističke zajednice u 2021. godini bila je realizacija projekta 
Kuće za odmor s pričom za koji su ostvareni rashodi u iznosu od 193.677,74 kn, što 
predstavlja 8,57% 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 2021. godine odvijalo se sukladno Zakonu o turističkim 
zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) 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 2021. godinu, 

3. Unatoč izrazito nepovoljnoj situaciji izazvanoj pandemijom koronavirusa, TZ 
Varaždinske županije uspješno je realizirala većinu planiranih aktivnosti u 
Godišnjem programu rada za 2021. 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 2021. godinu 
dostaviti će se na usvajanje Skupštini TZ Varaždinske županije. 

 
 
 
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 2021. godine izradili 
su i donijeli sljedeći članovi: 
 
 
 

1. Snježana Mikulčić Jakopović     ___________________ 
 
 
 
 

2. Damir Mihalić       ___________________ 
 

 
 
 

 


