
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA 
TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA SRCE ZAGORJA 

09.03.2020. 
 
 

1. Opći podaci   
 

TZP Srce Zagorja pravni je slijednik TZO Krapinske Toplice, TZG Pregrada i TZG Zabok, koje su se 
zajedno s općinama Bedekovčina i Sveti Križ Začretje udružile u navedenu turističku zajednicu područja, 
što je definirano Sporazumom o zajedničkoj suradnji za osnivanje turističke zajednice područja od 14. 
studenog 2016. g.  

 

6. sjednica Nadzornog odbora održana je 09.03.2020. g. te je izvršen nadzor poslovanja TZP Srce 
Zagorja u 2019. g.  

 

 

2. Vođenje poslova Turističke zajednice područja Srce Zagorja 
 
U 2020. g. održane su tri redovne sjednice Skupštine (28.03., 13.06. i 23.12.), pet sjednica Turističkog 
vijeća (16.01., 20.03., 05.06., 28.10. i 23.12.) i dvije sjednice Nadzornog odbora (22.02. i 29.11.).  
 
Sjednice tijela Zajednice održavaju se redovito, u skladu sa Zakonom, na način i u rokovima, kako je to 
Zakonom predviđeno. 
 

Poslovnici i akti propisani Zakonom i statutom doneseni su i pravovaljani, kako je prikazano u tablici: 

  

Naziv akta Datum usvajanja Tijelo TZ koje je usvojilo akt 

Statut 26.06.2017. Skupština  

Poslovnik o radu Skupštine TZ 26.06.2017. Skupština  

Poslovnik o radu Vijeća TZ 11.10.2017. TV 

Poslovnik o radu NO TZ 13.12.2017. NO 

Pravilnik o ustroju i sistematizaciji radnih 

mjesta u TU TZP Srce Zagorja 

11.10.2017. TV 

Pravilnik o plaćama i drugim primanjima 

radnika TU TZP Srce Zagorja (izvan 

snage) 

11.10.2017. 

 

TV 

 

Pravilnik o plaćama i materijalnim pravima 

radnika TU TZP Srce Zagorja 

31.10.2018. TV 

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne 

nabave 

11.10.2017. TV 

Odluka o ovlaštenjima po transakcijskom 
računu  TZP Srce Zagorja 

11.10.2017. TV 

Dopuna ovlaštenja po transakcijskom 
računu   

23.12.2019. TV 

Odluka o blagajničkom poslovanju 11.10.2017. TV 

 
 
 
 



 

2 09. ožujka 2020. 

Računovodstvo Zajednice povjereno je Računovodstvenom servisu „Blažinić“ d.o.o., što je definirano 
ugovorom od 11.07.2017. g. (Urboj: 01-7/1-2017). „Blažinić“ d.o.o. te u potpunosti pokriva 
računovodstvene usluge. Ugovorom su predviđeni sljedeći poslovi: unos nastalih promjena u poslovne 
knjige, vođenje knjiga ulaznih i izlaznih računa te vođenje knjige stalne imovine, obračun naknada, 
materijalnih prava članova i prava iz statutarnih odredbi te drugih dohodaka sukladno Zakonu o porezu 
na dohodak, sastavljanje polugodišnjih i godišnjih obračuna poslovanja, obračuna obveza iz rezultata, 
obračun plaća i ostalih davanja iz radnog odnosa zaposlenih u TZP Srce Zagorja, sudjelovanje u izradi 
financijskog dijela izvješća o radu, vođenje pomoćnih knjiga i evidencija u skladu s propisima i 
potrebama TZP Srce Zagorja. 
 
 
3. Mišljenje i savjeti Nadzornog odbora 
 
Konstatira se da je PR-RAS-NPF za razdoblje 01.01. – 31.12.2019. izrađen i predan na FINA-u u skladu 
sa zakonskim rokovima.  

Izvješća PROR-POT su izrađena, kao i Upitnici o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i 
kontrola sa smjenom predsjednika (10.07.2019.) i na kraju godine.   
  
Plan nabave za 2019. g., kao i njegove izmjene i dopune, uredno su izrađeni. 

 
PREPORUKA: 

 
Preporučuje se Turističkoj zajednici područja Srce Zagorja provesti postupak prodaje ureda u 
Zagrebačkoj 4 u Krapinskim Toplicama. 
 
U izvješću o izvršenju programa rada potrebno je obrazložiti daljnje postupanje s utvrđenim 
viškom sredstava te objašnjava da se sa istim ne smiju podmirivati dugovanja jedinica lokalnih 
samouprava za programske aktivnosti odrađene na području pojedine jedinice lokalne 
samouprave.  
  
 
 
       Predsjednica: 
       Davorka Mišak Belošević 
 

 

 


