Baška Voda, 26. Veljače 2020.

ZAPISNIK
sa 4. sjednice nadzornoga odbora TZO Baška Voda (7)
Sjednica je održana u nautičkom centru, s početkom u 10.00 sati, a nazočni su bili članovi
nadzornoga odbora: predsjednik Nikola Topić, Tonči Jozipović i Ante Lončar, knjigovotkinja
turističkoga ureda TZO Dina Kasupović i direktor TU TZO Ante Jurišić. Opravdano odsutni bili
su Milena Brnić i Stjepko Šošić.
Nakon utvrđivanja kvoruma sjednicu je otvorio i vodio predsjednik NO. Usvojen je predloženi
dnevni red i Odbor je započeo radom.
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice:
Nakon što nije bilo primjedaba, zapisnik je jednoglasno usvojen.
2. Izvješće o radu za 2019. godinu:
Izvješće o radu podnio je direktor TU. Posebno se osvrnuo na financijski značajnije projekte i
projekte koji su realizirani nakon posljednje sjednice. Analizirao je turistički promet cijele godine,
a posebno se osvrnuo na probleme s podmirbom zaduženja boravišne pristojbe obveznika koji
su problem svake godine.
Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali svi prisutni, a u kojoj je, osim o izvješću, najviše riječi
bilo o novim zakonima o turističkim zajednicama, turističkoj pristojbi i članarinama TZ.
Nakon rasprave, glasalo se i izvješće je jednoglasno usvojeno; svi za, nitko protiv.
3. Financijsko izvješće za 2019. godinu:
Financijsko izvješće podnio je direktor TU. Posebno je govorio o ostvarenju ukupnih prihoda i
rashoda po pojedinim mjestima, realizaciji po vrstama prihoda i najznačajnijih rashoda. Istaknuo
je da bi trebalo donijeti odluku o izmjenama i dopunama financijskoga plana zbog ukupnoga
odstupanja za više od 5 % i izmijeniti planirane rashode projekata s najvećim odstupanjima.
Nakon kraće rasprave, glasalo se i izvješće je jednoglasno usvojeno; svi za, nitko protiv.
4. Donošenje izvješća o obavljenom nadzoru:
Zaključeno je da se za oba izvješća da pozitivno mišljenje, odnosno da su oba izvješća
jednoglasno usvojena, a to se predlaže i Turističkom vijeću i Skupštini.
Odlučeno je da se o provedenom nadzoru poslovanja turističkom vijeću i skupštini TZO
podnese pisano izvješće.
Sjednica je završila u 12.00 sati.
Zapisničarka:
Dina Kasupović

Predsjednik nadzornoga odbora TZO:
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