ZAPISNIK
Sa 11 redovne sjednice Vijeća turističke zajednice općine Gradac, održane dana 18. veljače 2016.
godine, u prostorijama turističkog ureda, s početkom u 12:00 sati.
PRISUTNI: Ivan Kosović, Tonćo Raspudić, Joško Veža, Tonći Visković, Josip Kosović, Stjepan Milišić,
Srećko Peko, Damir Matutinović
OSTALI PRISUTNI: Mirjana Korljan , direktorica turističkog ureda TZO-a Gradac
ODSUTNI: Vlado Pejković
ZAPISNIČAR:
Marija Remeta

Predloženi

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Vijeća
2. Izbor direktora turističkog ureda općine Gradac
Dnevni red je, nakon utvrđivanja kvoruma, dat na glasanje i usvojen je jednoglasno, bez primjedbi.

Ad.1/
Predsjednik Kosović daje na izglasavanje zapisnik sa prošle sjednice Vijeća, koji su svi vijećnici dobili
poštom. G. Peko traži pojašnjenje pretprošlog zapisnika o (ne)opravdanom odsutstvu vijećnika i
zanima ga da li je zatraženo konkretno mišljenje zakonodavca ukoliko se Vijeće ne održi par puta
uzastopce, a zbog ne dolaska vijećnika.
Naime, na pretprošloj, 9. sjednici Vijeća, održanoj dana 19. siječnja 2016.g. kvorum nije postojao (kao
što nije postojao ni na prošloj, 10. sjednici Vijeća), jer je na sastanku bilo samo troje prisutnih
vijećnika: I. Kosović (predsjednik); J. Veža i T. Raspudić. Zaposlenica i zapisničarka TZ općine Gradac,
Marija Remeta, svaki put, dan prije održavanja Vijeća, kontaktira sve Vijećnike telefonom, ne samo
kako bi ih se napomenulo na nadolazeći sastanak, već i radi evidencije o mogućim opravdanim
izostancima. Tog puta, pet vijećnika je potvrdilo svoj dolazak, međutim nisu se pojavili, stoga je u tom
zapisniku navedeno NEOPRAVDANO odsutstvo vijećnika, među kojima je bio i g. Peko. Na drugo
pitanje vezano za zatraženje mišljenja od zakonodavca, g. Kosović odgovorio je potvrdno, dakle,
mišljenje je zatraženo i rečeno mu je da će sva pitanja vezana za rad Vijeća odlučiti više tijelo
turističke zajednice, u ovom slučaju – Skupština. Budući na ovoj sjednici kvorum postoji, nema
potrebe za poduzimanjem potonjih mjera.
Nakon konačnog obrazloženja, zapisnik je dat na glasanje i jednoglasno je potvrđen.

Ad.2/
Predsjednik Kosović otvara drugu točku dnevnog reda – izbor direktora TZ općine Gradac. Vijeće je
upoznato sa materijalima svih prijavljenih kandidata na 8. redovnoj sjednici Vijeća, održanoj dana 22.
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prosinca 2015.g. pa predsjednik samo napominje kako od šest prijavljenih kandidata, njih troje
zadovoljava uvjete natječaja, a oni su (poredani abecednim redom):
1. Andrijašević Davor
2. Marušić Zdenka
3. Stipić Monika
Kako je odlučeno Statutom i Pravilnikom Vijeća TZ općine Gradac, glasanje može biti javno ili tajno, tj.
onakvo kako o tome odluče prisutni vijećnici.
Nakon konstatiranja gore navedenih podataka, diskusija je otvorena.
Prvi se za riječ javlja g. Milišić koji primjedbuje na raspisani natječaj za direktora TZ općine Gradac, jer
smatra, kako je vođen netransparentno i neodređeno (rok za prijavu kandidata trajao je samo 8
dana). Također smatra kako su vijećnici trebali diskutirati o kandidatima na izvanrednoj sjednici
Vijeća, pa čak možda i predložiti osobu za koju oni smatraju da bi bila kompatibilna za obavljanje ove
vrste posla. Kuverte s materijalima kandidata trebale su se otvoriti uz nazočnost svih vijećnika, a ne u
uredu turističke zajednice. Navodi i činjenicu kako su se svi kandidati prvo trebali pozvati na razgovor
ispred članova Vijeća, kako bi se utvrdilo koliko i kako dobro barataju stranim jezicima, te kakvi su im
poslovni pogledi i želje, neophodni za kvalitetnu uspješnost na poslu, jer često samo ispisani životopis
nije mjerilo znanja i vještine. G. Milišić smatra kako postoji diskvalifikacija mladih ljudi zbog
prevelikog utjecaja politike unutar institucije i baš bi zato stroga provjera kandidata i odabir onog čiji
se profil najbolje uklapa u poslovanje turističke zajednice bilo pravedno i nadasve potrebno.
Budući smatra kako je ovim natječajem povrijeđen Pravilnik i Statut TZ općine Gradac, g. Milišić će
ostatiti suzdržan od glasanja (koje bi, prema njegovom mišljenju trebalo biti javno), uz najbolje želje
novom direktoru ili direktorici.
Sljedeći se za riječ javlja g. Peko koji nema primjedbe na gore navedene kandidate, već smatra kako
su poslani materijali svakog kandidata jako kvalitetni. Isto tako smatra kako bi glasanje trebalo biti
javno. G. Raspudić nadodaje kako bi se kandidati koji ne budu izabrani na mjesto direktora, trebali
zaposliti u turističkoj zajednici kao stalni zaposlenici ili bar oni sezonski.
Diskusija je završena i odlučeno je kako će glasanje biti javno, pa je dizanjem ruku vijećnika, svaki
kandidat dobio broj glasova kako slijedi:
1. Andrijašević Davor - 5 glasova (I. Kosović; S. Peko; T. Raspudić; D. Matutinović; J. Veža);
2. Marušić Zdenka - bez glasova;
3. Monika Stipić - bez glasova.
Suzdržani su: S. Milišić; J. Kosović i T. Visković.
Temeljem ostvarene nadpolovične većine (UKUPNO pet glasova od osam prisutnih vijećnika) novi
direktor turističke zajednice općine Gradac je g. Andrijašević Davor.
Direktorica Korljan pred kraj sjednice Vijeća kazuje kako je raspisani natječaj i njegova
transparentnost u skladu sa donešenim Statutom i Pravilnikom Vijeća TZ općine Gradac.
Sjednica je završena u 12:30 sati.

Zapisničar:
Marija Remeta

Predsjednik TZ općine Gradac:
Ivan Kosović
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