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Z A P I S N I K  
 
Sa V. sjednice Nadzornog odbora Turističke zajednice općine Gradac, održane dana 25. listopada 2016. godine, u 
prostorijama turističkog ureda, s početkom u 10:00 sati. 
 
PRISUTNI: Ivica Pećar, Smiljana Ujdur 
OSTALI PRISUTNI: D. Andrijašević, direktor TZO Gradac 
ODSUTNI: Joško Lelas 
 
ZAPISNIČAR: Marija Remeta 

 
DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice NO 
2. Izvješće o sezoni od 01.01.- 30.09.2016. i naplati zaduženja do 13.10.2016. 
3. Prijedlog financijskog plana i plana rada za 2017. godinu 

 
 
Predsjednik nadzornog odbora, g. Pećar, otvara V. 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 prisutnih članova nije imao primjedbu, pa je isti usvojen jednoglasno. 
 
Ad.2/ 
 
Nakon otvaranja druge točke dnevnog reda, predsjednik NO-a daje riječ direktoru koji podrobnije objašnjava 
povećanje noćenja i dolazaka, završeno kulturno ljeto, projekte cikloturizma i PPS-a, te dužnike BP-a. Naime, sezona 
je prošla sa zavidnim rezultatima, ostvareno je cca 15% više noćenja, a 10% više dolazaka, dok se struktura gostiju 
nije puno promijenila obzirom na prošle godine. Kulturno ljeto odrađeno je prema planu, čak je i prošireno bez da se 
poseglo za većim financijskim sredstvima. Koncem ove i početkom iduće godine planira se povećano ulaganje u 
razvoj cikloturizma i to putem sufinanciranja bike-friendly domaćinstava (svim zainteresiranim domaćinima koji se 
prijave na natječaj raspisan od strane TZO-a Gradac, sufinancirat će se set za bicikla, a biciklistički savez će im donirati 
tablu bike-friendly), kao i izrada novog filma s pješačkim i brdskim stazama.  
Među najvećim dužnicima tekućih obveza je g. Raspudić sa svoja dva objekta (hoteli Sunce i Gradac), međutim, 
podmirenje ovih obveza će se (prema riječima Raspudića) podmiriti koncem ovog mjeseca. Predstečajne nagodbe 
hotela Labineca d.o.o. i Jadran Laguna d.o.o. su u potpunosti podmirene, kao i većina njihovih tekućih obveza. Za 
hotele Jadran d.d. još se uvijek čeka otvorenje nagodbe, jednako kao i uplate već otvorene nagodbe G. Korljana.  
 
Predsjednik NO-a, g. Pećar smatra kako je tekuća naplata BP ove godine više nego zadovoljavajuća, ali napominje, 
kako bi trebalo konstantno voditi računa o tome da se dugovi prijašnjih godine ne „vuku“ i ne stvaraju, već je 
potrebno češće kontroliranje i napominjanje dužnika o njihovim obvezama. G. Pećar također uočava jednaku 
strukturu gostiju kao i proteklih godina i smatra kako je potrebno poboljšati ponudu cjelokupne destinacije, na što se 
nadovezuje direktor koji smatra kako je potrebno povećano ulaganje u nove kapacitete i smještajne objekte koji bi, 
na koncu, privukli bogatiju klijentelu.  
 
Predsjednik NO-a ukazuje na najveći problem naše destinacije, a to je sezonalnost, zbog koje bi trebalo konstantno 
raditi na poboljšanju pred i po sezone, odnosno, projekta PPS, s čim se u potpunosti slaže gđa Ujdur.  
Direktor navodi kako se određena sredstva ulažu u saniranje ciklostaza (većim dijelom od strane općine Gradac), a 
važnost pridaje i snimljenim filmovima sa penjalištem i ciklostazama (ušli su među prvih osam na Jahorina film 
festivalu i nalaze se na svim on-line stranicama TZO-a Gradac), ali i budućim bike-friendly domaćinima.  
 
Druga točka dnevnog reda je zaključena, bez ikakvih primjedbi. 
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Ad.3/ 
 
Prijedlog plana za 2017. godinu je prema riječima predsjednika NO-a Pećara realan, te se očekuje blago povećanje 
prihoda i rashoda. Direktor TZO-a nadovezuje se na predsjednikove riječi i objašnjava kako će povećanje prihoda doći 
uslijed dobre uplate BP-a, ali i povećane uplate turističke članarine (premda se stopa za obračun iste smanjila).  
 
Također, rashodi će biti povećani najviše zbog novih projekata, kao što je pojačano ulaganje u projekt PPS-a, on-line 
oglašavanje, ali i neka nova događanja unutar kulturnog ljeta, kao što je boksački spektakl, šahovski match i sl.  
Ipak, neki rashodi, kao što su oni administrativni će se smanjiti, a neće biti ni potrebe za zapošljavanjem dodatnih 
sezonskih radnika, kao što je bilo ove godine zbog sustava eVisitor.  
 
Gđa Ujdur postavlja pitanje o održavanju brudetijade iduće godine u Gradcu, na što joj direktor odgovara potvrdno. 
Na ovo se nadovezuje g. Pećar koji još smatra kako su događanja kvalitetna, ali bila bi i posjećenija kad bi se uvele 
dodatne zanimljivosti (npr. uključenje turista u određene tradicionalne aktivnosti stanovnika) a koje bi dodatno 
povećale konkurentnost same destinacije. 
 
Predsjednik NO-a daje primjedbu o izračunatim indeksima, odnosno, o potrebi množenja istih sa 100. Ova primjedba 
se, naravno, uvažava.  
 
Nakon kratke diskusije, treća točka dnevnog reda usvojena je jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 

 

 

Sastanak je završio u 11:00 sati. 

            
 
 
ZAPISNIČAR                        PREDSJEDNIK NO-a 
 
Marija Remeta                                                   Ivica Pećar 
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Z A P I S N I K 

 

Sa 16. redovne sjednice Vijeća turističke zajednice općine Gradac, održane dana 07. studenog 2016. 
godine, u prostorijama turističkog ureda, s početkom u 10:00 sati. 
 
PRISUTNI:  I. Kosović, J. Veža, J. Kosović, S. Milišić, S. Peko, D. Matutinović 
 
OSTALI PRISUTNI: Davor Andrijašević, direktor turističkog ureda TZO-a Gradac 
 
ODSUTNI: V. Pejković, D. Jerkić, T. Raspudić 
 
ZAPISNIČAR: 
Marija Remeta 
 
 
Predloženi  

DNEVNI RED 
 
 

1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Vijeća 
2. Izvješće o radu direktora listopad 2015. – listopad 2016. 
3. Izvješće o radu ureda TZO Gradac listopad 2015. – listopad 2016. 
4. Statistički podatci s rezultatima sezone od 01.01. do 30.09.2016. i Plan rada s financijskim 

planom za 2017. godinu 
5. Utvrđivanje termina održavanja Skupštine 
 

 
Dnevni red je, nakon utvrđivanja kvoruma, dat na glasanje i usvojen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
Ad. 1/  
 
Zapisnik sa prošle sjednice Vijeća usvojen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
Ad. 2/ 
 
Predsjednik TZO-a daje riječ direktoru Andrijaševiću koji podrobnije pojašnjava izvješće o radu 
direktora za period svibanj-listopad 2016.g. Naglašava kako je bivša direktorica Korljan svoje izvješće 
za period listopad 2015.-travanj 2016.g. također napisala, te je ono poslano svim članovima Vijeća. 
Glede vlastitog izvješća, direktor zaključuje kako je početak sezone bilježio blagi pad dolazaka i 
noćenja, no u konačnici, posezona se pokazala izuzetno dobrom, pa su brojke pokazale povećanje od 
15% u noćenjima i 10% u dolascima. Kulturno ljeto bilo je kvalitetno, uvele su se i neke nove 
manifestacije koje će se nastaviti i u sljedećoj godini, ali i povratak „starih“, kao npr. brudetijada. 
Sajam poljoprivrednih proizvoda pokazao se više nego uspješnim, pa se iduće godine ova tradicija 
svakako nastavlja. Direktor naglašava kako je ured TZO-a podržao i logistički neke manifestacije, 
nabavljeni su i dodatni promo alati (promo štand, roll-up i pop-up wall), a nastavljaju se i aktivnosti 
projekta PPS.  
Nakon kratke diskusije i zaključka kako ured TZO-a cijelo svoje poslovanje vodi transparentno i u 
skladu sa Zakonima, druga točka dnevnog reda usvojena je jednoglasno. 
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Ad. 3/ 
 
Treća točka dnevnog reda ne zahtjeva dodatno obrazloženje, budući je ono pojašnjeno u prethodnoj 
točki.  
Svi prisutni članovi vijeća nisu imali nikakvu primjedbu ni na ovu točku dnevnog reda, pa je ona 
usvojena jednoglasno. 
 
 
Ad. 4/ 
 
Četvrtu točku dnevnog reda otvara predsjednik TZO-a koji smatra kako je prijedlog financijskog plana 
jako dobro i realno napravljen. Naglašava kako je sezona (kao i prijašnjih godina) startala loše, da bi 
se posezona pokazala uspješnom. Nakon kratkog osvrta o dolascima i noćenjima svih iznajmljivača 
prema vrsti objekta, zaključio je kako bi se pojačano trebalo nadgledati poslovanje obrta i poduzeća 
koji (prema statističkim podacima) posluju iznimno loše, a što kontrira činjenici da svake godine 
ponovo otvaraju svoje objekte.  
 
Riječ prepušta direktoru koji je uz pomoć kratke prezentacije uspio prikazati činjenično stanje 
poslovnih knjiga ureda TZO-a, pa se  tako osvrnuo na prošlogodišnji plan u odnosu na plan za 2017. 
godinu, ali i prikazao ostvarene rezultate (do 03.11.2016.). Prihodi su planirani više nego je to bilo 
lani, ali povećavaju se i rashodi, posebno oni kulturnog ljeta, međutim, smanjit će se administrativni 
rashodi, točnije, rashodi za radnike.  
 
Naglašava važnost uvođenja novih manifestacija i ulaganja u poboljšanje promocije, najviše u 
internetskom smislu. Budući se velika pažnja posvećuje i projektu PPS-a, sljedeće bi godine Tour of 
Croatia trebao prolaziti upravo našom destinacijom. Dorađivat će se postojeće info table, kao tabla 
koja prikazuje penjalište Vrisje (trebala bi biti veća), dok smeđa signalizacija za Franjevački samostan 
u Zaostrogu svakako treba biti bar dvojezična. U brošure se neće pretjerano ulagati, posebno ne u 
one većeg formata, već se prednost daje jeftinijim, manjim mapama i kartama svih mjesta. Novi 
projekti, prema riječima direktora, izuzetno su važni i oni moraju zauzimati visoko mjesto u 
Turističkoj zajednici, pa za kraj nadodaje i razvoj bike-friendly destinacije, odnosno, sufinanciranje 
manjih iznajmljivača (u kupnji osnovne biciklističke opreme) od strane TZO-a, a  koji su zainteresirani 
za ovaj projekt. 
 
Direktor je odredio i datum održavanja tematske sjednice Vijeća koja će biti fokusirana samo na 
komunalno uređenje destinacije; nove projekte; izradu mapa i slično, dana 22.11.2016. godine.  
 
Rasprava je otvorena i prvi se za riječ javlja g. Milišić koji pohvaljuje odrađenu prezentaciju direktora, 
ali naglašava kako je neophodno ulaganje u komunalno uređenje mjesta, jer bi se sa malim 
popravcima pojedinih djelova na cijeloj općini uvelike mogao podići ugled cijele destinacije. Stoga 
navodi potrebu povećanja planirane stavke komunalnog uređenja i predlaže organiziranje „odbora za 
ljepotu“ koji bi s tim, odobrenim sredstvima od cca 200.000,00 – 300.000,00 kuna, mogao odrediti 
prioritete za „ušminkavanje“ općine. Gore navedena sredstva dobila bi se smanjenjem nekih drugih 
stavki, kao što je marketinška infrastruktura i/ili stavka kulturnog ljeta. 
Predsjednik TZO-a ne smatra ideju lošom i premda zaključuje kako se poseban odbor ne može 
formirati, kao ni smanjiti stavku kulturnog ljeta, daje prijedlog o smanjenju prijenosa ostvarenih 
sredstava za 100.000,00 kuna, čime bi se ta sredstva prebacila na stavku komunalnog uređenja. Na 
gore spomenutoj tematskoj sjednici, članovi Vijeća će se konkretno dogovoriti o raspodjeli sredstava.  
Budući su se svi članovi Vijeća složili sa ovom odlukom predsjednika, prijedlog financijskog plana 
izmijenit će se, te će se kao takav poslati TZŽ splitsko-dalmatinskoj i Skupštini TZO Gradac.  
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G. Peko nadovezuje se sa svojim prijedlogom koji je vezan uz prihode. Naime, uz dosadašnje prihode 
od boravišne pristojbe i turističke članarine, potrebno je uvesti i prihode od donacija, s kojima bi TZO 
lakše sufinancirala pojedine sportsko-kulturne manifestacije i slična događanja. Također smatra kako 
je prijedlog plana napravljen vrlo dobro i realno, ali ga je potrebno tako i implementirati, uz naravno, 
gore navedenu preinaku. G. Milišić smatra donacije dobrom idejom, ali napominje, kako bi se sve 
udruge koje organiziraju manifestacije trebale više potruditi u smislu pronalaženja donacija koje na 
taj način ne bi dolazile isključivo od TZO-a i općine Gradac.  
 
Nakon diskusije, svi članovi Vijeća prihvaćaju prijedlog financijskog plana za 2017. godinu uz izmjenu 
dvije stavke – komunalno održavanje povećava se za 100.000,00 kuna, a za isto toliko smanjuje se 
stavka prijenosa financijskih sredstava u iduću godinu.  
 
 
Ad. 5/ 
 
Nakon kratkog dogovora, zaključeno je kako će sjednica Skupštine biti održana dana 16.12.2016. 
godine (petak) s početkom u 11:00 sati.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Završetak u 11:15 sati. 

 
 
 
 
ZAPISNIČAR:                                                                                                            PREDSJEDNIK:  
Marija Remeta                                                                                                        Ivan Kosović 
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Z A P I S N I K 

 

Sa 17. redovne sjednice Vijeća (tematske sjednice) turističke zajednice općine Gradac, održane dana 
22. studenog 2016. godine, u prostorijama turističkog ureda, s početkom u 10:00 sati. 
 
PRISUTNI:  I. Kosović, J. Veža, S. Milišić, S. Peko, D. Matutinović 
 
OSTALI PRISUTNI: Davor Andrijašević, direktor turističkog ureda TZO-a Gradac 
 
ODSUTNI: V. Pejković, D. Jerkić, T. Raspudić, J. Kosović 
 
ZAPISNIČAR: 
Marija Remeta 
 
 
Predloženi  

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Vijeća 
2. Projekti uređenja okoliša i modernizacija promotivnih alata TZO Gradac 
 

Dnevni red je, nakon utvrđivanja kvoruma, dat na glasanje i usvojen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 
Ad. 1/  
 
Zapisnik sa prošle sjednice Vijeća dat je na glasanje i primjedbovan je od strane g. Milišića i g. Peke.  
 
G. Milišić napominje kako iznos od 100.000,00 kuna koji će TZO Gradac uplatiti na račun Općine 
Gradac u 2017. godini (30% od planirane ostvarene BP) i koristiti isključivo kao komunalno uređenje 
svih mjesta nije naveden u zapisniku kao takav.  
Naime, na prošloj sjednici Vijeća utvrđeno je kako će se dio sredstava od 100.000,00 kuna, 
prvenstveno prikazan na stavci financijskog plana pod prijenosom viška sredstava za iduću godinu, 
prebaciti na stavku komunalnog uređenja i time će ta stavka imati zbrojni iznos od 174.000,00 kuna, 
umjesto planiranih 74.000,00 kuna. Također, rečeno je i kako će se iznos od 100.000,00 kuna koji TZO 
uplati u proračun općine Gradac utrošiti na komunalno uređenje i poljepšavanje mjesta. Budući se 
radi o iznosu koji će kontrolirati i knjižiti Općina Gradac, iznos kao takav nije upisan u zapisnik 
Turističke zajednice.  
 
G. Peko napominje kako u prošlom zapisniku nije spomenuta njegova predložena stavka o 
financiranju TZO-a Gradac, točnije ostvarivanju prihoda od trgovinske djelatnosti. Također, još 
jednom navodi kako se kulturno ljeto treba preimenovati u sportsko-kulturno-zabavno ljeto, što je 
zapisano u prošlim zapisnicima i prihvaćeno.  
 
Nakon zabilježenih primjedbi, zapisnik je usvojen jednoglasno. 
 
Ad. 2/ 
 
Nakon kratkog uvoda predsjednika TZO-a o potrebnim uvođenjem i detaljnom razradom novih 
projekta radi kojih je ova sjednica i sazvana, prvi se javlja g. Milišić koji smatra kako bi se na ovoj 
tematskoj sjednici trebale donijeti konkretne odluke, kao što je npr. izrada karata sa upisanim 
znamenitostima, točnije atrakcijama svih mjesta, oko kojih bi se mogla stvoriti priča koja bi 
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naposljetku privukla što veći broj turista. G. Peko također smatra kako je karta neophodna, ali ističe i 
činjenicu propalog projekta „Riviera Gradac“, s čim se slaže i g. Matutinović. G. Peko smatra kako bi 
se za kvalitetnu izradu karte ili nekih manjih letaka trebala koristiti profesionalna PR agencija, s čim se 
slaže i g. Milišić.  
 
G. Milišić i g. Matutinović smatraju kako bi se obvezno trebale napraviti table sa oznakama svih 
smještajnih objekata, restorana i drugih većih subjekata, ali i zanimljivosti svakog mjesta. S ovim se 
slažu i ostali vijećnici, a g. Veža napominje kako se te table nakon postavljanja moraju uredno 
održavati i ažurirati. G. Peko dodaje kako table moraju biti različite u svim mjestima, što je i logično, 
ali i prihvaćeno od strane Vijećnika i predsjednika. Bitno je da se table lako mogu mijenjati (prema 
potrebi), da su pregledne, da ih se lako može održavati i da su financijski isplative.  
 
Nadalje, g. Peko smatra kako bi se obvezno trebao izraditi fitness park za koji bi trebalo pronaći 
prihvatljivu lokaciju, prvo u Gradcu, a zatim i u ostalim mjestima. Predlaže lokaciju Jelov vrat. Na ovim 
i drugim bi se lokacijama mogao postaviti i selfie point uz zalaske sunca i nagradne igre na istu temu, 
s čim se slaže i g. Milišić koji još dodaje mogućnost izrade HotSpota-a gdje bi postojala mogućnost 
slikanja i slanja slike na društvene mreže.  
 
Kao svojevrsni pilot-projekt HT-a, g. Peko navodi postavljanje digitalnog info punkta, koji bi imao sve 
podatke potrebne gostu, uz naravno brzu, kvalitetnu i neograničenu internetsku vezu. Dakle, umjesto 
postojećih, starih telefonskih govornica koje ne služe svrsi, postaviti ovakve punktove na više lokacija, 
a prva bi mogla biti na rivi u Gradcu, preko puta Pošte Gradac. S ovom idejom slažu se vijećnici, ali i 
predsjednik koji dodaje kako bi se na ovaj način turistička ponuda mogla nadograditi i modernizirati, 
a g. Peko se ponudio u izradi prezentacije za HT (ukoliko budu zainteresirani za projekt).  
 
G. Peko kao još jednu sugestiju navodi izgradnju sportskog parka iza OŠ Gradac, a koji bi sadržavao 
adekvatne terene za mali nogomet, odbojku na pijesku i sl. Međutim, g. Milišić upozorava kako bi se 
za ovakav projekt trebala izdvojiti veća financijska sredstva), te da je potrebno zadržati se u okviru 
odobrenih sredstava navedenih u točki 1.  
 
Kratka polemika vodila se i oko davno postavljenih tabli sa kartama mjesta i zaključeno je kako table 
nisu loše, ali postavljene su na potpuno krivim mjestima, te će se iste prebaciti na adekvatne lokacije, 
budući su zaista neophodne, posebno turistima.  
 
G. Milišić smatra kako je neophodno zatražiti od ugostitelja poslovnu disciplinu i propisani red koji 
moraju poštovati prilikom postavljanja svojih štekata. On smatra kako bi im se trebao uputiti dopis u 
kojem bi se navele njihove obveze kao ugostitelja, a ukoliko ne budu poštovane, odrediti im 
pripadajuću novčanu kaznu. S ovim se slaže i g. Peko dodajući kako je potrebno u ugovoru o 
korištenju javnog dobra kojeg potpisuju ugostitelji s općinom Gradac, navesti stroge odredbe 
njihovog ponašanja, odnosno postavljanja štekata i uvođenja reda. Red mora biti jednak za sve 
ugostitelje, a ukoliko ga se ne budu pridržavali, slijedi im novčana kazna koju će odrediti predsjednik, 
točnije, načelnik općine Gradac, zajedno sa općinskim Vijećem. Predsjednik Kosović odgovara kako će 
pokušati pronaći način za rješenje ovog pitanja i problema vezanog za nerede na štekatima. 
 
Na ovoj sjednici riječi je bilo i o komunalnom uređenju, gdje g. Milišić smatra kako se treba paziti na 
male detalje, koji na koncu, ne bi koštali puno, a uvelike bi utjecali na ljepši izgled cijele općine. 
Predsjednik navodi neke promjene koje su već odrađene zajedno sa komunalnom službom, a to su: 
postavljanje novih koševa, pepeljara i sl. što će se nastaviti i u sljedećoj godini; pametne klupe 
postavljene u Gradcu koje se ipak iduće godine neće nabavljati i postavljati u ostalim mjestima; 
postavljena je nova, ekološki prihvatljiva rasvjeta u skoro cijeloj općini; i dalje se postavlja prometno 
označavanje s ciljem zabrane prometa po rivi u Gradcu tokom sezone. Predsjednik također smatra 
kako se ovakvi radovi „ušminkavanja“ trebaju i hoće i dalje obavljati.  
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Direktor Andrijašević dodaje kako će se utrošiti određeni dio sredstava za obnovu špilje u Zaostrogu, 
o čemu je već bilo riječi na prošloj sjednici Vijeća. Napominje još i kako će se to financiranje 
rasporediti na dvije godine, a radovi bi trebali biti gotovi u svibnju 2017. Ponude za ovaj rad još 
pristižu i kada se zaključe, prikazat će se na sljedećoj sjednici Vijeća kako bi se donijela konačna 
odluka sa svim vijećnicima. G. Milišić dodaje kako bi se svi projekti trebali transparentno voditi i 
prikazati članovima Vijeća prije nego se odobri bilo kakva ponuda, s čim se u potpunosti slaže 
direktor.  
 
 
 
Doneseni zaključci s tematske sjednice Vijeća: 
 

1. Napraviti karte sa svim znamenitostima; informacijama i većim subjektima – direktor će 
zatražiti ponude koje će prikazati na sljedećoj sjednici Vijeća, a svi će članovi sudjelovati u 
izradi iste i davati svoje primjedbe. 

2. Postaviti table sa oznakama određenih subjekata u svim mjestima – direktor će i ovdje 
zatražiti ponude, te ih prezentirati Vijećnicima, a vodit će se tim da one moraju biti lako 
izmjenjive, jednostavne za održavanje i pregledne. 

3. Postaviti jedan (za sad) digitalni promo punkt zajedno sa HT-om ispred Pošte Gradac – 
zatražit će se ponuda koja će se predstaviti Vijeću. 

4. Postaviti fitness park na adekvatnoj lokaciji, prvo u Gradcu, a potom i u ostalim mjestima – 
direktor će zatražiti ponude i predložiti ih Vijeću na sljedećoj sjednici.  

5. Zatražit će se sve ponude za obnovu špilje u Zaostrogu, koje će se također prikazati svim 
članovima Vijeća i tek tada će se donijeti konačna odluka.  

6. U smislu komunalnog uređenja i uljepšavanja mjesta sa sitnijim popravcima, sadnjom cvijeća 
i slično, direktor i komunalni djelatnici obići će općinu i podnijeti izvještaj predsjedniku 
Kosoviću.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Završetak u 11:40 sati. 

 
 
 
 
ZAPISNIČAR:                                                                                                            PREDSJEDNIK:  
Marija Remeta                                                                                                        Ivan Kosović 
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Z A P I S N I K 

Sa VI. redovne sjednice Skupštine Turističke zajednice općine Gradac, održane 16. prosinca 2016. godine, u 
uredu načelnika Općine 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. Statistički podatci s rezultatima sezone od 01.01.-30.11.2016. i Plan rada s financijskim planom za 

2017. godinu 
5. Izvješća o radu ureda TZO Gradac listopad 2015.-travanj 2016. i svibanj 2016.-listopad 2016. godine 
6. Financijski plan za 2017. godinu prema Zakonu o neprofitnim organizacijama 
7. Razrješenje člana turističkog Vijeća i imenovanje novog 

 
Predloženi dnevni red dat je na glasanje uz dodatnu točku 

8. Imenovanje novog izaslanika u Skupštinu TZ splitsko-dalmatinske županije 
i kao takav je jednoglasno usvojen.  
 
 
Ad.1/ 
 
Predsjednik otvara VI. redovnu sjednicu Skupštine TZO-a Gradac i utvrđuje da se od 20 članova Skupštine 
odazvalo njih 11 što čini kvorum. Skupština može početi sa radom i donositi pravovaljane odluke.  
 
Ad.2/ 
 
Za zapisničara predsjednik predlaže Mariju Remeta, a za ovjerovitelje g. Lenka Barbira i gđu. Draganu 
Lončar. 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 daje riječ direktoru Andrijaševiću koji kratko obrazlaže statističke podatke koji 
pokazuju pozitivan rezultat u povećanju dolazaka i noćenja. Napominje kako su ove godine zaposleni 
dodatni djelatnici koji su pomagali iznajmljivačima prilikom unosa gostiju u eVisitor, pa su u tu svrhu 
održane i edukacije u svim mjestima. Direktor nastavlja sa obrazloženjem projekata koji su započeti i/ili 
završeni u ovoj godini, a neophodni su za razvoj pred i po sezone, kao što je cikloturizam, penjalište i slično. 
On smatra kako je potrebno povećano ulaganje u alternativne oblike turizma po principu novih trendova, 
tehnologije i drugo. Osvrće se i na financijski plan, te navodi kako su prebačena znatna sredstva u stavku 
komunalnog uređenja, a o čemu se raspravljalo na tematskoj sjednici Vijeća. Nakon kratkog komentiranja 
predsjednika glede statističkih podataka uz naglasak na transparentnost vođenja cijelog poslovanja TZO-a 
Gradac, otvorena je diskusija.  
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Prvi komentira g. Kozina koji smatra kako bi se pomoć prilikom unosa gostiju u eVisitor trebala osigurati i 
iduće godine od strane TZO-a Gradac, usput dajući sve pohvale dosadašnjim djelatnicima na info punktu. 
Direktor Andrijašević odgovora kako će se pokušati izaći u susret takvim iznajmljivačima, premda je 
donesen jasni zakon o prijavi/odjavi turista gdje će od sljedeće godine svi iznajmljivači morati samostalno 
voditi svoje turističko poslovanje.  
 
G. Matić javno pohvaljuje direktora Andrijaševića i smatra kako je napravljen veliki korak u promoviranju 
cijele destinacije, ali i postizanju vidljivih rezultata. Također, pohvaljuje i predsjednika Kosovića za rad, 
posebno za otvaranje hitne pomoći u Podaci, što je zaista veliki i hvalevrijedan pothvat. S ovim se slažu i 
ostali članovi Skupštine. Konkretno, g. Matić podsjeća na predstavljanje knjige Dr. Nike Andrijaševića, ali i 
promociju cijele destinacije TZO-a u Sarajevu, koje je bilo popraćeno brojnim medijima. 
 
Gđa. Matutinović također pohvaljuje direktora zbog njegovog obilaska ostalih mjesta, pa tako i Zaostroga, 
a ujedno pohvaljuje i djelatnika Vlastitog pogona Općine Gradac. Međutim smatra, kako je više nego 
potrebno postavljanje smeđe signalizacije na ulazu u sva mjesta, a na kojima će biti označene sve važne 
lokacije – crkve, spomenici, kampovi, hoteli, hosteli, info uredi i slično. Direktor odgovara kako je 
postavljanje ovakve turističke smeđe signalizacije dogovoreno na tematskoj sjednici Vijeća, a sama 
signalizacija bit će višejezična, lako će se održavati, a i moći će se ažurirati prema potrebi.  
 
Gđa. Oršulić i gđa. Gradac smatraju jako interesantnim razvoj cikloturizma, pa direktor napominje kako će 
koncem mjeseca siječnja 2017. biti održan sastanak u Gradcu vezan upravo za navedenu temu.  
 
Predsjednik pohvaljuje rad Skupštine i konstruktivan razgovor vođen tijekom sjednice, pa daje na 
izglasavanje ovu točku dnevnog reda. 
 
Četvrta točka dnevnog reda prihvaćena je jednoglasno. 
 
Ad.5/ 
 
Prije samog obrazlaganja navedenog izvješća, direktor napominje kako je riječ o dvama izvješćima, 
odnosno jedno je izvješće bivše direktorice Korljan do 30. travnja 2016.g. te se ono neće dodatno 
obrazlagati. Izvješće od mjeseca svibnja (od kada je g. Andrijašević zakonski direktor TZO-a) podrobno je 
obrazloženo. Ovdje direktor navodi sve projekte koji su odrađeni ili su u fazi odrađivanja, a najviše su 
vezani za razvoj pred i po sezone; zatim završeno kulturno ljeto 2016., te neke nove manifestacije koje će 
se organizirati iduće godine. Naglašava i važnost održavanja edukacija za iznajmljivače koje će se i dalje 
nastaviti, ali i povećanje aktivnosti na društvenim mrežama. Organizacija ureda postavljena je kao i 
prijašnjih godina uz doneseni i usvojeni Pravilnik o radu TZO-a Gradac. Kvalitetniji su odnosi i s općinom 
Gradac, što rezultira pozitivnim pomacima pogotovo onima vezanim za komunalno uređenje mjesta.  
 
Diskusija je otvorena i prvi se javlja g. Barbir koji smatra kako je potrebno donošenje tzv. „Reda ponašanja 
svih građana općine“, s čim se slaže i gđa. Matutinović koja predlaže da javno nepoštivanje reda kažnjavaju 
komunalni redari, odnosno one radnje za koje nije nadležna policija. Direktor napominje kako se broj 
telefona dežurnog komunalnog redara nalazi na info tablama. Nadalje, gđa. Matutinović smatra kako bi se 
trebali urediti i javni WC-i, posebno onaj u Zaostrogu i predlaže raspisivanje natječaja za uzimanje u najam 
navedenog prostora te čišćenje, održavanje i naplaćivanje istog. S idejom se slaže predsjednik i direktor.  
 
Peta točka dnevnog reda usvojena je jednoglasno. 
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Ad.6/ 
 
Uz kratko obrazloženje financijskog plana neprofitnih organizacija za 2017. godinu, svi članovi Skupštine 
jednoglasno su je prihvatili. 
 
Ad.7/ 
 
Zbog želje g. Tonća Raspudića o razrješenju njegovog članstva u Vijeću TZO-a, predsjednik Kosović kao novi 
izbor predlaže g. Lenka Barbira, s čim se slažu svi članovi jednoglasno. 
 
Ad.8/ 
 
Budući je g. Raspudić bio i izaslanik u skupštini TZ splitsko-dalmatinske županije, a ima želju za napuštanjem 
iste, predsjednik Kosović predlaže novog člana, g. Joška Vežu, što su prihvatili svi članovi Skupštine.  
 
 
 
Sastanak je završio u 12:10 sati.  
 
 
 
ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK: 
Marija Remeta                                                                                          Ivan Kosović 
 
 
 
 
 
 
OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 
 
1. Dragana Lončar 
2. Lenko Barbir 
 
 


