
 

 

Baška Voda, 26. veljače 2020. 
 

 

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU 
rada i financijskoga poslovanja 

Turističke zajednice općine Baška Voda 
U 2019. godini 

 
 

 
Izvješće se podnosi na osnovi obavljenoga nadzora rada i financijskoga poslovanja TZO Baška 
Voda u razdoblju siječanj – prosinac 2019. godine. 
4. sjednica nadzornoga odbora TZO Baška Voda (7), čijim predmetom je bio spomenuti nadzor, 
prema odredbama zakona i Statuta TZO, održana je 26. Veljače 2020. godine.  
 

Dnevni red sjednice nadzornoga odbora bio je:  
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 
2. Izvješće o radu za 2019. godinu, 
3. Financijsko izvješće za 2019. godinu, 
4. Donošenje izvješća o obavljenom nadzoru. 
 
Sjednici su bili nazočni članovi nadzornoga odbora: predsjednik Nikola Topić, Tonči Jozipović i 
Ante Lončar, dok su Milena Brnić I Stjepko Šošić bili opravdano odsutni. Utvrđeno je postojanje 
kvoruma za održavanje sjednice. 
Sjednici je nazočila i Knjigovotkinja TU TZO Dina Kasupović i direktor TU TZ Ante Jurišić. 
 
Nakon razmatranja izvješća o radu i financijskoga izvješća za 2019. godinu, podnesenih od 
strane direktora TU Ante Jurišića, zaključeno je: 

Tijekom 2019. godine TZO Baška Voda djelovala je u skladu sa zakonima, aktima TZO i 
odlukama skupštine i turističkoga vijeća. 
- Financijsko izvješće sastavljeno je u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama TZ i pokazuje 
ispravno stanje. 
- Poslovanje i vođenje poslova TZ tijekom promatranoga razdoblja bilo je u skladu sa zakonima, 
aktima TZ i odlukama skupštine i turističkoga vijeća, a opseg ostvarenih projekata bio je u 
skladu s potrebama i mogućnostima, kao i objektivnim razlozima unutar i izvan TZ.  
 
Nakon razmatranja izvješća podnesenih od strane direktora TU TZO, Ante Jurišića, zaključeno 
je da je TZO Baška Voda tijekom promatranoga razdoblja poslovala sukladno Zakonu o 
turističkim zajednicama i promicanju hrvatskoga turizma, Statutu TZO Baška Voda, kao i prema 
ostalim zakonskim propisima koji se odnose na poslovanje turističkih zajednica. Podnesena 
izvješća o radu i financijskom poslovanju u promatranom razdoblju jednoglasno su prihvaćena. 
  
Ovo izvješće o obavljenom nadzoru podnosi se Turističkom vijeću i Skupštini TZO Baška Voda, 
a dostavlja se i višem ustroju sustava HTZ-a. 
 

Predsjednik nadzornoga odbora TZO: 
Nikola Topić 

 


