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Z A P I S N I K  

 

Sa III. sjednice Nadzornog odbora Turističke zajednice općine Gradac, održane dana 27. listopada  

2015. godine, u prostorijama turističkog ureda, sa početkom u 10:00 sati. 

PRISUTNI: Ivica Pećar, Smiljana Ujdur, Joško Lelas 

OSTALI PRISUTNI: I. Kosović, predsjednik TZO Gradac, M. Korljan , direktorica TZO Gradac 

ZAPISNIČAR: 

Marija Remeta 

 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice 

2. Izviješće o protekloj sezoni i naplati zaduženja 

3. Prijedlog financijskog plana i plana rada za 2016. godinu  

 

Predsjednik nadzornog odbora, g. Pećar, otvara III. sjednicu i nakon što je predložio dnevni red,  isti je 

od strane prisutnih članova nadzornog odbora prihvaćen bez primjedbi. 

Ad.1/ 

Na prošli zapisnik nitko od članova nije imao primjedbu, pa je isti usvojen jednoglasno. 

Ad.2/ 

G. Pećar daje riječ direktorici Korljan za obrazloženje druge točke dnevnog reda, odnosno protekle 

sezone i naplate zaduženja. Prema njenim riječima, sezona je bila vrlo uspješna, posebno tijekom 

mjeseca kolovoza kada se u svim mjestima nije mogao naći niti jedan slobodan krevet. Naplata 

boravišne pristojbe teče jako dobro, posebno naplata boravišne pristojbe paušala. Međutim, na 

jednom od sljedećih sastanaka trebalo bi donijeti prijedlog otpisa pojedinih dugova, točnije dugova 

onih iznajmljivača koji su umrli i čije je rješenje prestalo važiti danom njihove smrti. Dir. Korljan 

skreće pozornost i na objekte u predstečajnoj nagodbi te navodi kako hoteli Labineca i Laguna 

otplaćuju svoje dugove, dok g. Goran Korljan ponovo zaobilazi zakon, pa je preregistrirao svoj obrt 

„G“ u poduzeće Estate d.o.o. želeći izbjeći svoje dugove. Ipak, mišljenje Carinske uprave je zatraženo, 

a objašnjenje je da se g. Korljan i dalje vodi kao dužnik u turističkoj zajednici, stoga je dug OBAVEZAN 

platiti. Za hotele Jadran d.d. i dalje se čeka otvaranje predstečajne nagodbe, o čemu će se dir. Korljan 

dodatno informirati u Poreznoj upravi.  

G. Kosović nadovezuje se na statističke podatke o dolascima i noćenjima u obrtima i poduzećima, te 

navodi činjenicu loše prijave gostiju, jer po svemu sudeći, popunjenost tih objekta u samoj sezoni 

iznimno je mala. Za ove objekte - prema njegovom mišljenju - potreban je povećani nadzor.  

Predsjednik N.O. g. Pećar napominje kako se ugostiteljski objekti ne bi smjeli zatvoriti početkom rujna 

(kako im je to i običaj) upravo zbog gostiju koji još uvijek borave na našem području. Na ovaj se način 
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ionako mala ponuda, dodatno smanjuje, što svakako nije dobro za daljnji rast i razvoj turizma, 

posebno PPS programa. G. Kosović dodaje kako se ovi objekti ne mogu prisiliti na rad, ali svakako bi 

se trebao naći dogovor s njima.  

G. Lelas postavlja pitanje razvoja biciklističkih staza, na što mu dir. Korljan odgovara kako projekt još 

uvijek stoji, ponajviše zbog lokalne samouprave Makarske, ali nada se skoroj realizaciji. Bit će 

potrebno očistiti staze (koje su uglavnom već prohodne za pješake i bicikle, ne za automobile), a tečaj 

za troje bike-vodiča sa našeg područja već je plaćen, a isti su dobili i odgovarajući certifikat za rad.  

G. Pećar postavlja pitanje o povećanju kapaciteta, odnosno kategorizaciji novih, na što mu direktorica 

odgovara kako nekog većeg povećanja i nema, s obzirom na odjave starih kapaciteta.  

Druga točka stavljena je na glasovanje i usvojena je jednoglasno.  

Ad.3/ 

Direktorica Korljan prva dobiva riječ i u ovoj točki dnevnog reda, kako bi pobliže objasnila stavke 

financijskog plana – prijedloga za 2016. godinu. Prihodi su planirani vrlo slično, a napominje kako je 

ove godine iznimno dobra naplata turističke članarine i to zahvaljujući uredu TZ-a. 

Većina troškova nije se bitnije mijenjala, osim stavke administrativnih troškova zaposlenika zbog 

skorašnjeg natječaja za novog direktora i njegove plaće, budući sadašnja dir. Korljan ide u mirovinu. 

Kiparska kolonija je nova stavka koja bi se trebala realizirati u 2016.g. Smeđa signalizacija također je u 

planu, posebno zbog obilježavanja Franjevačkog samostana u Zaostrogu. Nova imidž brošura koju 

izrađuje prof. Šerić zajedno sa Ekonomskim fakultetom u Splitu u zadnjoj je fazi pripreme, a tiskat će 

se i brošura kultnih objekata koja će objediniti sve artefakte s našeg područja i tako im pridati veću 

važnost.  

G. Pećar ima primjedbu na financijska sredstva određena za Krnjeval Brist, na što mu dir. Korljan 

obrazlaže kako još uvijek nije dobila raščlanjene troškove same Udruge prilikom organiziranja 

karnevala u Gradcu, ali da će sljedeće godine dodatno financiranje (uz ovo regularno, planirano 

financiranje) teći kroz određene Udruge koje će pomagati u organizaciji ove fešte, kao npr. Udruga 

Manufaktura.  

Svi članovi se slažu kako je plan realno prikazan i svaka stavka dobro razrađena.  

Nitko nema primjedbu na zadnju točku dnevnog reda, te je prijedlog financijskog plana za 2016.g. 

prihvaćen jednoglasno. 

 

Sastanak je završio u 11:30 sati. 

            
 
 
ZAPISNIČAR                        PREDSJEDNIK 
 
Marija Remeta                                                   Ivica Pećar 
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Z A P I S N I K  
 

Sa VII. redovne sjednice Vijeća turističke zajednice općine Gradac, održane dana 30. listopada 2015. 
godine, u prostorijama turističkog ureda, sa početkom u 9:00 sati. 
 
PRISUTNI:  I. Kosović, T. Visković, S. Milišić, T. Raspudić, J. Veža 
 
OSTALI PRISUTNI: Mirjana Korljan , direktorica turističkog ureda TZO-a Gradac 
 
ODSUTNI : D. Matutinović, V. Pejković, J. Kosović, S.Peko 
 
ZAPISNIČAR: 
Marija Remeta 
 
Sjednicom predsjedava  g. Ivan Kosović, predsjednik TZ općine Gradac.   

 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice 
2. Izviješće o radu direktorice per. listopad 2014. – listopad 2015. 
3. Izviješće o izvršenju plana rada per. listopad 2014. – listopad 2015. sa statističkim podacima 
4. Plan rada sa financijskim planom za 2016.g. 
5. Prijedlog dizajna nove imidž brošure (plan brenda – prof. Šerić) 
6. Tekuća pitanja 

 
Nakon predlaganja dnevnog reda, isti je nakon glasovanja usvojen bez primjedbi. 
 
Ad.1/ 
 
Zapisnik sa prošle sjednice dat je na usvajanje i na isti nije bilo primjedbi, stoga je prihvaćen 
jednoglasno. 
 
Ad.2/ 
 
Drugu točku dnevnog reda otvara dir. Korljan koja obrazlaže napisano izviješće o radu direktora. Sav 
je posao odrađen detaljno i po naputcima Vijeća, a onako kako to nalažu svi Zakoni prema kojima TZ i 
posluje. Napominje kako je ovo zadnje formalno pravno izviješće koje ona podnosi kao direktorica TZ 
Ureda, budući joj predstoji odlazak u mirovinu i biranje novog direktora. Natječaj za ovo radno 
mjesto bit će objavljen u dnevnom glasilu – Slobodna Dalmacija, a sve zaprimljene molbe bit će 
pregledane na sljedećoj sjednici Vijeća kada će se donijeti konačna odluka.   
 
Izviješće o radu direktorice dano je na glasovanje i usvojeno je jednoglasno, bez primjedbi.  
 
Ad.3/ 
 
Dir. Korljan nastavlja obrazloženja i na sljedeću točku dnevnog reda. Zaključuje kako su Vijeću poslani 
opsežni materijali, posebno oni vezani za dolaske i noćenja per. siječanj – rujan 2015.g./2014.g. 
Navodi činjenicu povećanja noćenja za cca 6% i smatra kako je povećanje realno. Međutim, veće 
povećanje gostiju dovelo bi do velike masovnosti i prenapučenosti u tijeku turističke sezone. Naplata 
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boravišne pristojbe paušalaca i gospodarskih subjekata do sada je teklo iznimno dobro, a uplate se 
nastavljaju i dalje. Direktorica podsjeća i na problem objekata u predstečajnoj nagodbi, posebno 
hotela Jadran d.d. čija nagodba je još uvijek u stanju počeka, zbog poreznog nadzora. Hoteli Labineca 
d.o.o. i Laguna d.o.o. uredno uplaćuju svoje obveze, s čim se ne može pohvaliti g. Goran Korljan i 
njegov obrt „G“ koji slabo ili nikako ne podmiruje svoje obveze i koji i dalje pokušava zaobići zakon 
preregistracijom u poduzeće Estate d.o.o. Ipak, Carinska uprava Ploče zahtjeva da ga se i dalje vodi 
kao dužnika, jer svoje stare dugove mora podmiriti. Direktorica skreće pažnju na obrte i poduzeća, 
točnije na slabu iskorištenost kapaciteta zbog malog broja noćenja. Sa ovim se slaže i predsjednik 
Kosović koji opasku daje poduzećima Dedović d.o.o. i Jorunn d.o.o., te smatra kako bi se nadzor nad 
ovim objekta morao češće obaviti.  
 
Korljan nastavlja sa temom planiranih projekata, posebno projekta Cikloturizma čiju daljnju fazu 
razrade koči upravo Park prirode Biokovo nakon izbora novog ravnatelja, pa novih informacija 
nemamo. Odrađen je i redizajn web stranice gradac.hr, koja je sada prilagođena i za pregledavanje 
preko pametnih telefona. Table dobrodošlice i smeđa signalizacija također su u pripremi uz bržu 
realizaciju, a o samom činu rasta cijelog PPS programa govori zainteresiranost turističkih novinara za 
snimanje emisije o maslinarstvu upravo na našem području. 
 
Uz kratku diskusiju, treća točka dnevnog reda dana je na glasovanje i prihvaćena je jednoglasno. 
 
 
Ad.4/ 
 
Plan rada sa financijskim planom za 2016. godinu podrobno je obrazložen od strane direktorice. 
Brojke pokazuju realno stanje i ne planiraju se veći prihodi, osim većeg prijenosa sredstava u iduću 
godinu, što će svakako biti važno zbog novih troškova koji će nastati, a TZ se na taj način neće morati 
dodatno zaduživati kod banaka. Rashodi su blago povećani u dijelu administrativnih troškova za 
radnike, točnije, plaće novog direktora uz plaću dir. Korljan do mjeseca travnja iduće godine i njenu 
otpremninu za odlazak u mirovinu.  
Direktorica spominje trošak (odnosno dio troška) za novu brošuru prof. Šerića o čemu će se govoriti u 
sljedećoj točki dnevnog reda. Napominje da nitko od članova Vijeća nije mailom dostavio svoje 
prijedloge kako je bilo dogovoreno na prethodnoj sjednici, pa je Ured donio prijedlog plana prema do 
sada raspravljenim aktivnostima.  
  
Otvorena je rasprava.  
 
Prvi se za riječ javlja g. Milišić koji iznosi par prijedloga. Smatra kako je iznimno važno ukloniti sve 
ružne štandove koji nagrđuju vizuru mjesta, te odrediti i narediti tipizaciju istih. Smatra kako se 
moraju naći financijska sredstva za obnovu javnog WC-a, ali i napraviti nove koji su neophodni za 
razvoj turizma i bolju ponudu. Isto tako, dječjih igrališta nema niti u jednom mjestu, a bez njih se ne 
može promovirati obiteljski turizam, s čim se slaže i dir. Korljan. Milišić smatra kako je iznimno bitno i 
obilježavanje samih spomenika uz informativne table, a dir. se nadovezuje kako je to već u planu, ali s 
dodatkom i QR code-a. G. Raspudić smatra kako bi se tabla dobrodošlice na Rivijeru Gradac trebala 
postaviti i sa pravca zapada, s čim se slažu svi prisutni. Tabla iz pravca Makarske postoji, ali ako će se 
postavljati nova, mora se planirati za ubuduće, ali smeđa signalizacija je prioritet.  
 
 
Diskusija je završena i svi članovi jednoglasno su usvojili četvrtu točku dnevnog reda. 
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Ad.5/ 
 
Prof. Šerić osobno je došao na ovu sjednicu Vijeća sa konkretnim prijedlogom dizajna i pripreme nove 
imidž brošure. Naglašava kako je napravljena po svim zakonima vrhunske struke. Uz iscrpno 
obrazloženje svake pojedine stranice, objasnio je važnost poveznice dugih i lijepih plaža – bogate 
povijesti (etno kulture) – ljudi (obiteljskog turizma i sigurnosti) – gastro ponude (priprema jela na 
tradicionalan način). Brošura je višejezična, a na obje verzije se nalaze hrvatski i engleski jezik.  
G. Milišić daje prijedlog da se na posljednjoj strani brošure navedu i svi hoteli, hosteli i kampovi. 
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. Također, Milišić smatra kako bi se trebala ubaciti i fotografija 
staza (cikloturizam) što se također prihvaća.  
G. Raspudić smatra kako bi na logu Rivijere Gradac trebalo izbaciti natpis -South of Makarska- i na taj 
način krenuti samostalno na tržište, bez ikakvih „okova“ Makarskog primorja. Budući je na ovu 
primjedbu bilo više različitih mišljenja, dogovoreno je kako će se zaključak donijeti na idućoj 
Skupštini, a do tada će prof. Šerić probati osmisliti neko novo rješenje.  
 
Zaključeno je kako je brošura jako kvalitetna i dobro odrađena, navedene sugestije su uzete u obzir i 
te preinake će se odraditi. Finalna verzija brošure bit će predstavljena na Skupštini. 
 
 
Ad.6/ 
 
Svi članovi jednoglasno prihvaćaju termin održavanja Skupštine 11.12.2015., a za mjesto održavanja 
restoran hotela „Sunce“, Gradac. 

Važno pitanje nameće se i u financiranju klape Viole koje i ove godine posjećuju Njemačku. 
Direktorica je predložila financiranje 4.000,00 HRK, s čim se slažu svi članovi Vijeća.  

 
 

 

Sastanak je završio u 12:00 sati. 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                                            PREDSJEDNIK: 

Marija Remeta                                                                                                        Ivan Kosović 
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Z A P I S N I K 

 

Sa IV. redovne sjednice Skupštine turističke zajednice općine Gradac, održane 18. prosinca 
2015. godine, u hotelu „Sunce“, Gradac, s početkom u 11:00 sati. 

Sjednicu vodi predsjednik TZO-a g. Ivan Kosović. 

 

DNEVNI RED: 

1. Otvaranje skupštine i utvrđivanje kvoruma 
2. Imenovanje zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika 
3. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Skupštine 
4. Izviješće o izvršenju plana rada za 2015.g., sa statistikom 
5. Plan rada sa financijskim planom za 2016. godinu   

 
Predloženi dnevni red dat je na glasanje i jednoglasno je usvojen. 
 
 
Ad.1/ 
 
Predsjednik otvara IV. redovnu sjednicu Skupštine TZO-a Gradac i utvrđuje da se od 20 
članova Skupštine odazvalo njih 11 što sačinjava kvorum. Skupština može početi sa radom i 
donositi pravovaljane odluke.  
 
Ad.2/ 
 
Za zapisničara predsjednik predlaže Mariju Remeta, a za ovjerovitelje g. Osvita Radića i g. 
Tonća Raspudića. Taj prijedlog dat je na glasanje i potvrđen je jednoglasno. 
 
 
Ad.3/ 
 
Zapisnik sa prošle sjednice Skupštine usvojen je i na njega nema primjedbi. Dat je na glasanje 
i potvrđen jednoglasno.  
 
 
Ad.4/ 
 
Predsjednik Kosović počinje svoje izlaganje komentirajući statističke podatke, koje su svi 
članovi Skupštine dobili poštom. Dolasci i  noćenja su, za razliku od protekle sezone, brojčano  
porasli za čak 6%. Sve je išlo u prilog takvom dobrom turističkom rezultatu, posebno 
pogodne vremenske prilike, zbog kojih je i posezona bila iznimno uspješna. Napominje kako 
je čistoća svih mjesta, zahvaljujući trudu i radu komunalne službe i ove godine bila na 
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zavidnom nivou, a planira se i saniranje kanalizacije, posebno na predjelu Solina i Starog 
Porta u Gradcu, što će konačno dovesti do unapređenja čistoće.  
 
Direktorica Korljan nastavlja s pojašnjenjem iscrpnih materijala osvrćući se na jako dobru 
naplatu boravišne pristojbe, posebno od strane paušalnih iznajmljivača. Dotiče i temu 
predstečajnih nagodbi, te naglašava kako kod nagodbe hotela Jadran d.d. pomaka nema, pa 
tako ni s njihovim milijunskim iznosom dugovanja prema turističkoj zajednici. Nikakvog 
pomaka nema ni što se tiče g. Gorana Korljana, kojem je također otvorena predstečajna 
nagodba. Ipak, poduzetim zahtjevom za ovrhu, g. Korljanu prisilno je naplaćena cijela 2014.g. 
Pozitivan ishod daju hoteli Labineca d.o.o. i Laguna d.o.o., koji uredno podmiruju svoje 
predstečajne obveze, kao i one redovne.  
Nadalje, direktorica pomno obrađuje temu novih projekta TZ-a, posebno cikloturizma, kojem 
je dodjeljeno od strane Ministrarstva turizma, a kroz EU fondove, 150.000,00 kn. Ova 
sredstva nam još nisu dodjeljena, ali realizacija samog projekta trebala bi početi već u idućoj 
godini. Sve popratne aktivnosti već su osigurane od strane turističke zajednice 
(osposobljavanje bike-vodiča i popisivanje kulturne baštine), a komunalni radovi bit će 
riješeni od strane općine.  
Table dobrodošlice su u izradi i ubrzo će biti postavljene, dok se brza realizacija očekuje i kod 
postavljanja smeđe signalizacije u Zaostrogu, na kojem će obilježen biti Franjevački 
samostan, kao jedan od glavih kulturnih vrijednosti cijele općine.  
Jednako kao i predsjednik Kosović, direktorica je iznimno zadovoljna sezonom, pa je diskusija 
otvorena. 
 
Prvi se za riječ javlja g. Kozina sa konstatiranjem loše organizacije prometa, točnije dolaska i 
odlaska gostiju u sezoni ispred hotela Labinece i Lagune jer njihovi autobusi ometaju sav 
ostali promet. S ovim se slaže i g. Radić koji još nadodaje kako bi se trebao regulirati parking 
na Solinama u Gradcu, odnosno, potrebno bi bilo imati bobije koji bi upućivali „izgubljene“ 
turiste i na taj ih način zadržali u mjestu. Predsjednik odgovara kako je u planu osigurati 
dovoljan broj bobija (koji su radili i ove godine), ali i prometnih redara koji će u skladu sa 
zakonom obavljati svoje dužnosti. Sve ostale koji ne poštivaju prometni red, općina će prisiliti 
na to prometnim rješenjem koje je pripremljeno prema mišljenju županijskih cesta i policije. 
Ovaj problem riješit će se početkom iduće sezone.  
 
Ostali članovi Skupštine daju pozitivno mišljenje o radu TZO-a Gradac, pa je četvrta točka 
dnevnog reda dana na glasanje i usvojena je jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
Ad.5/ 
 
Financijski plan razrađen je po svim stavkama onako kako to nalaže TZŽ i HTZ, obrazlaže 
direktorica. Velikih promjena u stavkama prihoda nema, dok su stavke rashoda malo 
drugačije glede administrativnih troškova. Zakoni o radu, kao i obračunavanju plaća 
konstantno se mijenjaju, stoga nije ni čudno kada dođe do određenih promjena u ovom 
segmentu. U tijeku je biranje novog direktora pa će tih par nadolazećih mjeseci u kojim će 
sadašnja direktorica uvesti odabranu osobu u posao predstavljati dodatni trošak. U ovaj 
trošak spada i otpremnina direktorice povodom njenog odlaska u mirovinu, kao i možebitni 
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dodatni radnik (ako zaista bude potrebe za njim) zbog uvođenja novog programa eVisitora 
nametnutog od strane HTZ-a. Prema novom Zakonu i Pravilniku o prijavi i odjavi gostiju, svi 
iznajmljivači bit će prisiljeni prijavljivati svoje goste online, a edukacija upoznavanja s 
navedenim programom planira se održati u trećem ili četvrtom mjesecu 2016.g. o čemu će 
svi iznajmljivači biti pravodobno obaviješteni. 
 
G. Matić javlja se za pitanje o potrebnom ishodovanju energetskog certifikata za sve 
iznajmljivače, a direktorica i predsjednik slažu se kako je certifikat potrebno imati do početka 
dolaska prvih gostiju u objekt, odnosno, donešeni Zakon treba ispoštovati.   
 
TZO Gradac prema riječima predsjednika Nadzornog odbora radi u skladu sa Zakonom. G. 
Kosović nadodaje kako se sredstva doznačena na njihov račun od strane TZO-a Gradac (30% 
od ukupne boravišne pristojbe) raspoređuju realno, po mjestima i ulažu isključivo u turizam.  
 
Peta točka dnevnog reda dana je na glasanje i usvojena je jednoglasno.  
 
 
 
 
Sastanak je završio u 12:30 sati.  
 
 
 
ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK: 
Marija Remeta                                                                                          Ivan Kosović 
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