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Skupština Turističke zajednice grada Vodica je na svojoj 2. sjednici od 23.02.2021. g. razmatrala pod točkom 6. 
Izvješće neovisnog revizora o utvrđenom stanju nakon obavljenog nadzora nad radom TZ grada Vodica u 2020.g , 
te jednoglasno donijela sljedeći: 
 
 

ZAKLJUČAK  i MIŠLJENJE 
O PROVEDENOM NADZORU NAD RADOM TZ GRADA VODICA U 2020.G. 

 
Sukladno čl.60 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu Zakon)  
Skupština turističke zajednice obavlja stručni nadzor nad radom turističke zajednice. Sukladno svojim ovlastima 
iz čl. 16. Zakona. Skupština Turističke zajednice grada Vodica je na svojoj sjednici od 08. rujna 2020., temeljem 
čl. 60 Zakona st.2.,  donijela Odluku kojom se povjerava nadzor nad poslovanjem TZ grada Vodica neovisnom 
revizoru -  društvu Dolac-ER d.o.o. iz Šibenika. Neovisni revizor je obavio nadzor na temelju odredbi Zakona, a 
sukladno odredbama posebnih propisa kojima se uređuje rad neovisnih revizora, te podnio Skupštini izvješće o 
utvrđenom stanju. Neovisni revizor obavio je nadzor nad:  
- vođenjem poslova TZ grada Vodica 
- materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima TZ grada Vodica 
- izvršenjem i provedbom programa rada TZ grada Vodica 
u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine. 
 
Dokumentacija koja je pregledavana tijekom nadzora: 
-  Plan i program rada sa financijskim planom Turističke zajednice grada Vodice za 2020. godinu, sa   
rebalansima 
- Izvješće o izvršenju programa rada Turističke zajednice grada Vodice i direktora za 2020. godinu 
-  Izvješće o radu Turističkog vijeća TZ grada Vodica za 2020. godinu 
-  Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu 
-  Dokumentacija sa sjednica Turističkog vijeća i Skupštine 
-  Bilanca na dan 31. prosinca 2020. godine na obrascu: BIL-NPF, Izvještaj o prihodima i rashodima za  
   tada završenu godinu na obrascu: PR-RAS-NPF i Bilješke koje su dopuna podataka iz Bilance i  
- Izvještaja o prihodima i rashodima za razdoblje 01.01.- 31.12.2020.  
-  Ostalu dokumentaciju (analitiku/pregled prihoda i rashoda po projektima, zaključke/odluke tijela  
   TZ Vodice…) 
 
U izvješću o utvrđenom stanju neovisnog revizora nisu utvrđene nezakonitosti ili nepravilnosti, u niti jedom 
segmentu poslovanja. 
 
Na temelju provedenog nadzora, Skupština donosi mišljenje kojim se rad i vođenje poslova TZ grada Vodica 
ocjenjuje pozitivnim i u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima. 
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