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Temeljem odredbi Statuta Turističke zajednice otoka Krka  /Službene novine  PGŽ  br. 2, od 
31.01.2011./ Nadzorni odbor TZ otoka Krka podnosi Turističkom vijeću  TZ otoka Krka slijedeće 
 

I Z V J E Š Ć E 
o radu Nadzornog odbora Turističke zajednice otoka Krka 

 
Nadzorni odbor je na 5 sjednici održanoj 17. veljače 2016   raspravljalo o poslovanju Turističke 
zajednice otoka  Krka (Izvješće o Financijskom poslovanju  za razdoblje  siječanj-prosinac  2015.) 
 
Nadzorni odbor  u sastavu : predsjednica Vesna Šamanić  i  Miljenka Justić članica  i Tanja Lulić, 
članica  izvršile su uvid u poslovne knjige i dokumentaciju TZ otoka Krka te utvrdile da turistička 
zajednica posluje u skladu sa zakonima, Statutom i drugim aktima TZ otoka Krka kao i odlukama 
Turističkog vijeća i Skupštine TZ otoka Krka. 
Ukupno su u 2015. godini održane 4 sjednice  Nadzornog odbora (24.02. ;22.07; 26.10 i 07.12. 2015. 
godine), a na kojima se raspravljalo o Financijskom izvršenju i programu  rada TZ otoka Krka), te 
posebno o izvršenoj reviziji Hrvatske turističke zajednice 
 
Posebno se na 5 .sjednici raspravljalo o Financijskom izvješću  za 2015. godinu 
 
Sastavni dio financijskog izvješća  za TZ otoka Krka za razdoblje siječanj-prosinac   2015.  činili su 
slijedeći pisani podaci: 

- Obrazac PR-RAS- NPF 
- Izvješće za razdoblje siječanj-prosinac 2015  i usporedba sa planom i prethodnom godinom 
- Obrazac BIL-NPF 
- Bilješke uz financijska izvješća (rekapitulacija) 
- Financijski izvještaj neprofitnih organizacija 

Nadzorni odbor je nakon pregleda financijskog izvješća TZ otoka Krka koja su mu službeno 
dostavljena od strane ureda TZ otoka  Krka, te opširnog usmenog izvješća direktorice ureda  utvrdio 
da su financijska izvješća  za razdoblje siječanj-prosinac  2015. sačinjena u skladu sa stanjem  u 
poslovnim knjigama TZ otoka Krka i da pokazuju ispravno imovinsko  i poslovno stanje TZ otoka  Krka 
 
Nadzorni odbor jednoglasno  je dao suglasnost na dostavljena Izvješća o poslovanju TZ otoka Krka 
za razdoblje siječanj-prosinac   2015.  godine 
 
Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Turističkom vijeću TZ otoka Krka  i predlaže  ga za usvajanje. 
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