ZAPISNIK
Sa 07. sjednice Nadzornog odbora Turističke zajednice općine Gradac, održane dana 23. listopada 2017. godine, u
prostorijama turističkog ureda, s početkom u 10:00 sati.
PRISUTNI: Ivica Pećar – predsjednik; Smiljana Ujdur i Joško Lelas – članovi
OSTALI PRISUTNI: D. Andrijašević, direktor TZO Gradac
ODSUTNI: /
ZAPISNIČAR: Marija Remeta

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice NO
2. Izvješće o sezoni od 01.01.- 30.09.2017. i naplati zaduženja do 10.10.2017.
3. Prijedlog financijskog plana i plana rada za 2018. godinu

Predsjednik nadzornog odbora, g. Pećar, otvara 07. sjednicu i nakon što je predložio dnevni red, isti je od strane svih
članova nadzornog odbora prihvaćen bez primjedbi.
Ad.1/
Na prošli zapisnik nitko od članova nije imao primjedbu, pa je isti usvojen jednoglasno.
Ad.2/
Nakon otvaranja druge točke dnevnog reda, predsjednik NO-a daje riječ direktoru koji započinje izlaganje s
izvješćem o tijeku sezone, te o dolascima i noćenjima do konca mjeseca rujna 2017.g. Direktor naglašava kako će
prikazano povećanje od 4% noćenja zasigurno biti i nešto veće, obzirom na sporije ažuriranje podataka u sustavu
eVisitor. Smatra i kako bi Carinski ured trebao vršiti češće i jače kontrole prijava turista, ali i kako bi veću pažnju
trebali pridavati upravo onim „iznajmljivačima“ nekategoriziranih objekata. Direktor je spomenuo i tematsku
sjednicu Vijeća početkom ove godine iz koje je proizašla odluka o smanjenju prijenosa viška sredstava od 100.000,00
kuna i ulaganje istih u komunalno uređenje svih mjesta. Shodno toj odluci, ove se godine postavila nova turistička
signalizacija; outdoor fitness na Jelovu vratu (ostale sprave na području između Zaostroga i Drvenika će se postaviti
na proljeće); ravnanje i dohrana najkritičnije plaže u Gradcu (iduće godine ova akcija primjenjivat će se i u ostalim
mjestima, s naglaskom na kompletno uređenje jedne plaže); potpuna transformacija info ureda Gradac (osim info
ureda, ovaj prostor predstavlja i galeriju umjetnina domaćih udruga i OPG-a) te informativna karta destinacije sa
cjelokupnom ponudom (uključene su i brdske biciklističke staze, ali i svo područje Splitsko-dalmatinske i Dubrovačkoneretvanske županije). Tijekom mjeseca ožujka završen je i natječaj bike&bed domaćinstava, a koji je (na žalost, zbog
sporije realizacije od strane Biciklističkog saveza) tehnički odrađen tek u 06. mjesecu, pa će se svojevrstan mogući
prihod ostvaren od ovakve vrste turizma moći nazrijeti tek u idućoj predsezoni, a moguće i u sadašnjoj posezoni.
Nastavno za dužnike boravišne pristojbe, direktor navodi kako je naplata vrlo slična lanskoj. Paušalci podmiruju svoje
obveze u rokovima, dok veći gospodarski subjekti imaju pravo odgode plaćanja 60 dana od odlaska zadnjeg gosta.
Takav slučaj vidljiv je kod hotela Sunce i Gradac, ali i Jadran Lagune i Labinece. Nadalje, kamp Dalmatae svake godine
ostvaruje poveći dug boravišne pristojbe, da bi ga na koncu i podmirili (uz angažman Carinske uprave), dok je jedan
od većih problema i dalje dug g. Korljana, odnosno nepodmirivanje obveza predstečajne nagodbe. S hotelima Jadran
d.d. u postupku rješavanja je predstečajna nagodba, gdje je TZO prihvatila prijedlog nagodbe u kojem će im biti
oproštene kamate, a glavnica bi se trebala vratiti kroz anuitete u roku od 5 godina. Ovdje treba spomenuti kako
nagodba još uvijek nije gotova zbog žalbe njihovog najvećeg vjerovnika - Optime Leasing.
Predsjednik NO-a, g. Pećar otvara raspravu koju i sam započinje s riječima o jako dobrim ostvarenim rezultatima u
dolascima i noćenjima, ali i nedovoljnom rastu talijanskog i srpskog tržišta. Razlog pada dolazaka s potonjeg tržišta je,
prema zaključku direktora, nedostatno ulaganje u promidžbu cjelokupne destinacije na nivou RH. G. Pećar
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nadovezuje se i na razvoj cikloturizma, točnije, napominje kako je neophodno saniranje i održavanje brdskih puteva,
te ulaganje u dodatni sadržaj (npr. dulji rad obrtnika) u vremenu pred i posezone, s čim se svi nazočni apsolutno
slažu. Međutim, kako je i g. Lelas napomenuo, za stimulaciju duljeg rada privatnih poduzetnika potrebna je i suradnja
s jedinicama lokalne samouprave, što i ne bi predstavljalo problem ukoliko bi se državni zakonodavni okvir
promijenio i dopustio općinama samostalno određivanje pojedinih nameta.
Gđa. Ujdur slaže s navedenim i primjećuje kako je samo mjesto Gradac ostvarilo blagi pad dolazaka i noćenja, što je
uz prethodno obrazloženje direktora o nepravovremenom ažuriranju u programu eVisitor, razjasnilo pomalo
paradoksalnu situaciju.
Druga točka dnevnog reda je zaključena bez ikakvih primjedbi.
Ad.3/
Predsjednik otvara i posljednju točku dnevnog reda te prepušta riječ direktoru, koji podrobno obrazlaže
prijedlog plana za 2018. godinu. Prihodi su povećani zbog zakonskog povećanja boravišne pristojbe s početkom iduće
godine, ali i zbog mogućih zaostalih uplata koje su se trebale realizirati koncem ove godine. Iduće se godine očekuje i
dodjeljivanje financijskih sredstava od strane TZŽSD, MINT-a, ali i Obrtničke komore za realizaciju pojedinih
manifestacija. Ovakva praksa zaživjela je već i ove sezone.
Što se tiče rashoda, oni administrativni se neće mijenjati, posebno zbog smanjenog obima posla info ureda ponajviše
zbog uvođenja programa eVisitor. Međutim bitno je spomenuti komunalno održavanje, pa će se i iduće godine
nastaviti sa projektima dijelom navedenim u 2. točki dnevnog reda, a među koje svakako spada saniranje starih
puteva, izrada vidikovaca, dovršavanje izrade smeđe signalizacije, ali i izrada manjih interpretativnih tabli sa QR
kodovima. One bi se postavile na 10-ak različitih punktova, a označavale bi sva bitna mjesta i kulturne objekte koje
turist može posjetiti prilikom boravka u našoj destinaciji. Sredstava odvojena za kulturno ljeto ostala su u lanjskim
okvirima, a i dalje će se podržavati rad udruga i surađivati s njima. Veliku pažnju protekle sezone svakako je odnijela
manifestacija - Retrospektiva slovačkog filma, kao i boksačka revija, te će se u skladu s tim, ova nova događanja
nastaviti i iduće godine u nešto promijenjenoj varijanti. Brudetijada će se organizirati s većim brojem sudionika, a
vraćene će biti i ribarske večeri. Klapska večer u Bristu nastavit će se i iduće godine, kao i ona u Gradcu. Čišćenje
podmorja će se također nastaviti dogodine, kao i natjecanja u košarci i vaterpolu, a moguće je i ponovno uključenje
karnevala u nešto drugačijem obliku u odnosu na prethodne godine.
Iduće godine planiran je i dotisak određenih promo materijala, ali i izrada novih. Banka fotografija i video klipova
također će biti u izradi, a planira se i odlazak na sajmove. I dalje će se ulagati u razvoj cikloturizma, a sve u svrhu
poticanja razvoja pred i posezone, te dodavanja novih ponuda obzirom na potražnju.
Nadalje, direktor spominje i mogućnost osnivanja Turističkog društva mjesta Zaostrog, koji je već prihvaćen na
sjednici Vijeća i ukoliko se nadpolovičnom većinom članova Skupštine usvoji ovaj prijedlog, financijski plan za 2018.g.
ostaje u istim okvirima uz papirnato razdvajanje.
Diskusija je otvorena, te g. Pećar zaključuje kako su plaže i more jedni od najvažnijih resursa same destinacije, stoga
je neophodno ulaganje u iste. Pod tim smatra kako je potrebno akciju čišćenja podmorja organizirati svake godine i u
svim mjestima, a obvezno bi bilo i kontroliranje izgradnje mulova, u skladu s čim bi se i zaštitilo prirodno formiranje
plaža.
G. Lelas smatra kako su izvješća napravljena pregledno i transparentno, a nadovezuje se i na moguće osnivanje TD-a
Zaostrog, te smatra kako bi takav pothvat mogao donijeti pozitivne rezultate za samo mjesto. Napominje kako bi se
trebao kontrolirati izvještaj Općine Gradac na kojem je navedeno raspolaganje sredstvima dobivenih od 30% BP-a,
jer su upravo ta sredstva i namijenjena za realizaciju pojedinih projekata koje je direktor Andrijašević prethodno
spomenuo.
Nakon kratke diskusije, treća točka dnevnog reda usvojena je jednoglasno, bez primjedbi.
Sastanak je završio u 11:00 sati.
ZAPISNIČAR
Marija Remeta

PREDSJEDNIK NO-a
Ivica Pećar
2

ZAPISNIK
Sa 22. redovne sjednice Vijeća turističke zajednice općine Gradac, održane dana 30. listopada 2017.
godine, u prostorijama turističkog ureda, s početkom u 09:00 sati.
PRISUTNI: M. Burić, J. Veža, J. Kosović, S. Milišić, S. Peko, D. Jerkić
OSTALI PRISUTNI: Davor Andrijašević, direktor turističkog ureda TZO-a Gradac
ODSUTNI: V. Pejković, L. Barbir, D. Matutinović
ZAPISNIČAR:
Marija Remeta
Predloženi

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Vijeća
2. Statistički podatci s rezultatima sezone od 01.01. do 30.09.2017. i Plan rada s financijskim
planom za 2018. godinu
3. Izvješće o radu direktora listopad 2016. – listopad 2017.
4. Izvješće o radu ureda TZO Gradac listopad 2016. – listopad 2017.
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/
Nakon otvaranja druge točke dnevnog reda predsjednik Burić prepušta izlaganje direktoru
Andrijaševiću koji je pripremio i kratku power point prezentaciju s prikazanim najbitnijim stavkama
ovog plana. Kao uvertiru u obrazlaganje planiranih prihoda i rashoda TZO-a, direktor je rekao par
riječi o uspješnoj sezoni glede broja dolazaka i noćenja, te napomenuo kako je brojka nešto manja od
one „vidljive“ za što je najviše zaslužen (prema njegovoj procjeni) izostanak discipline prijavljivanja
gostiju, ali i sporo ažuriranje izvještaja u programu eVisitor. Ipak, rezultati su bolji od lanjskih, a
struktura gostiju nije se bitnije promijenila. Direktor naglašava kako je glavna sezona dosegla svoj
maksimum, točnije, slobodnih kapaciteta skoro pa i nije bilo, stoga bi se svakako trebalo nastaviti
orijentirati na što bolji razvoj pred i po sezone.
Prijedlog plana rada, inkorporiran u materijale, utemeljen je na Zakonu i prema svim pravilima HTZ-a.
On je razvojan, transparentan, ali i konzervativno procjenjen pogotovo što se tiče rasta prihoda
boravišne pristojbe. Većih odskakanja unutar planiranja svih stavki skoro da i nema, a i iduće godine
nastavit će se pojačani rad u komunalnom smislu, zajedno s općinom Gradac. Prihodi su, dakle,
planirani nešto veći od onih lanjskih, posebno što se tiče prihoda od boravišne pristojbe. Ovdje se nije
uzelo u obzir otvorenje Morenije u Podaci; novog hotela u Gradcu; kao niti završetak predstečajne
nagodbe Hotela Jadran d.d. čije rješenje još uvijek stagnira zbog dobavljača Optima Leasing d.o.o.
Međutim, povećanje boravišne pristojbe od 1.1.2018.g. za kunu više svakako će utjecati na povećanje
ovih prihoda, dok se prihodi od turističke članarine zbog padanja njihove stope, nisu povećali, već
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suprotno od toga. U idućoj godini planira se i prihod od donacija HTZ-a, TZŽ-a, ali i Udruženja
obrtnika, koji su već ove godine sudjelovali u sufinanciranju fešte Sv. Mihovila u Gradcu.
Administrativni rashodi nisu se bitnije mijenjali u planiranju za iduću godinu, dok će se ulaganje u
uređenje destinacije svakako podići na viši nivo. U suradnji s općinom Gradac ulagat će se u uređenje
starih puteva; vidikovaca; izradit će se interpretativne table s QR kodovima; dovršit će se izrada
turističke signalizacije, a svakako će se pridavati veća važnost uređenju zelenih površina. Kulturno
ljeto je, prema riječima direktora, bilo zaista raznovrsno, a iduće će se godine vratiti organiziranje
brudetijade sa više sudionika, ali i ribarske fešte u svim mjestima. Određena sredstva uložit će se i u
razvoj online komunikacije, pa će se u tom smislu ući u udruženo oglašavanje zajedno s HTZ-om i TZŽom kao nositeljima istog, a što naravno podrazumijeva njihovo sufinanciranje samog projekta. Ovo
oglašavanje bazirat će se na digitalnoj promociji naše destinacije na stranim tržištima. Ipak, valja
voditi računa i o offline komunikaciji, pa će se tako tiskati i novi promo materijali, ali i radit će se
reprint nekih postojećih. Ovdje postoji i zamisao o stvaranju suvenira koji bi bio prepoznatljiv upravo
za našu destinaciju što bi je ujedno i kreativno obilježilo. Sajmovi su planirani kao i do sada, s tim da
će se iduće godine posjetiti i Prag. Slijedom toga, posebna prezentacija bit će Retrospektiva češkog
suvremenog filma, budući je ovogodišnja Retrospektiva slovačkog filma polučila više nego
respektabilne rezultate, točnije jako veliku medijsku pažnju, ali i turističku posjećenost. Marketinška
infrastruktura svakako je bitna, pa će se raditi novi promotivni video filmovi, ali i nova baza
fotografija. Udruge će se i dalje sufinancirati jer one i predstavljaju bitnu stavku u organizaciji
kulturnog ljeta, ali vršit će se i potpore, prvenstveno Franjevačkom samostanu i Zavičajnom muzeju
kao važnim kulturnim objektima. Ulaganje i unaprjeđenje cikloturizma nastavlja se i dalje, a osnivanje
TD-a Zaostrog će, nakon prihvaćanja na sjednici Skupštine, iziskivati podjelu plana, s tim da će u
financijskom smislu ostati unutar granica već planiranog.
Nakon direktorovog podrobnog izlaganja ove točke dnevnog reda, otvorena je diskusija.
Predsjednik Burić smatra kako je plan razrađen dobro i kvalitetno uz sugestiju da se 2. točka dnevnog
reda odvoji na zasebne točke, što se naravno prihvaća.
Predsjednik također smatra kako, što se tiče slabije pijave gostiju, Ured TZO-a mora vršiti veći pritisak
na rad Carinske službe kako bi se na taj način pokušalo što više suzbiti „crno tržište“. S ovim se
zaključkom slaže i g. Veža i g. Milišić koji još nadodaje kako se Ured TZO-a ne bi trebao samo oslanjati
na program eVisitor koji je povezan sa Carinskim uredom, već bi se trebalo slati i zasebno izvješće o
dugovanjima većih subjekata, ali i slabijoj prijavi unutar pojedinih objekata.
Nadalje, prethodno nabrojani projekti komunalnog uređenja su prema riječima predsjednika svakako
pohvalni i realizirat će se u dogledno vrijeme. Održavanje zelenih površina bit će pod nadzorom
komunalne službe općine Gradac, a s dobavljačem Pinus Point će se zbog njihove neprofesionalnosti
prekinuti poslovna suradnja. Novi dobavljač odredit će se temeljem javnog natječaja. Manifestacije
moraju biti održavane za „mase“, pa je svakako neizostavno organizirati više ribarskih večeri tijekom
sezone i to na otvorenim mjestima pristupačnim većem broju posjetitelja. Predsjednik također
navodi otvorenje Morenije sa cca 500 smještajnih jednica pa smatra kako se treba razmisliti o
prebacivanju mjesta Podaca u A kategoriju ili određivanje zona, koje bi mogle postojati i u ostalim
mjestima. Predsjednik smatra kako je neophodno i organiziranje studijskih putovanja za iznajmljvače
(kao što je ovogodišnje putovanje u Istočnu Slavoniju) te da treba razmisliti i o drugim, inozemnim
destinacijama što bi u konačnici postala praksa za naredne godine. Spomenuo je i sufinanciranje
udruga i kontroliranje poslovanja istih, odnosno razlučivanje koliko sredstava odobriti pojedinoj
udruzi za njihov trud i rad. Osim toga, potrebna je i bolja komunikacija i suradnja sa Franjevačkim
samostanom u Zaostrogu, s čim se slaže i direktor.
G. Peko smatra kako je plan dobar i transparentan, ali njegova realizacija nije, što pokazuju brojni
primjeri prijašnjih godina. On smatra kako je možda odrađen i previše konzervativno, te da će prihodi
zasigurno biti dosta veći nego su planirani. Kao primjedbu za kulturno ljeto navodi činjenicu da ono
mora biti odrađeno za „mase“, te se u tome slaže s predsjednikom. Dakle, organizacija istih mora biti
na većim javnim površinama, dok se održavanje onih u Zavičajnom muzeju mora reducirati.
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Proslava „Oluje“ se, prema njegovom mišljenju, mora jednim dijelom prebaciti i na sufinanciranje od
strane Općine Gradac, s čim se jednim dijelom slaže i predsjednik koji usput navodi kako će se u
organizacijskom smislu obilježavanje toga dana i dalje održavati od strane TZO-a, dok će se u
financijskom smislu jedinim dijelom sufinancirati iz proračuna.
G. Peko, kao predsjednik Udruženja obrtnika Gradac, navodi ponovno sufinanciranje TZO-a i u idućoj
godini u iznosu od 15.000,00 kn pa želi da se to istakne i u financijskom planu te tako prezentira
Skupštini, što se prihvaća aklamacijom. Također, g. Peko smatra kako je potrebno nabaviti i stalke za
bicikle (s čim se slaže i predsjednik koji usput naglašava da ih Općina već ima u planu za sva mjesta) i
smatra kako Podaca nakon otvorenja Morenije može postati mjesto A kategorije, o čemu će se
naravno raspravljati na Općinskom Vijeću.
G. Milišić podržava predsjednika i direktora glede poboljšanja komunalne infrastrukture, te
napominje kako se s malim stvarima može napraviti puno. „Ušminkavanje“ svih mjesta obvezno je i
čak bitnije nego održavanje pojedinih manifestacija. Zelene površine moraju se sređivati, a izrada
interpretativnih tabli više je nego potrebna. Novo izrađena karta TZO-a na kojoj su ucrtane i
biciklističke staze, zbog gore navedenih projekta trebat će se ažurirati, s čim se slažu svi članovi. G.
Milišić smatra i kako bi se višak sredstava (koji će sigurno biti ostvaren u idućoj godini) ne prenosi,
već da se ulaže u komunalno uređenje. Ovdje ga predsjednik upozorava kako je po Zakonu o TZ-ima,
turistička zajednica ustanova kojoj je najveća svrha postojanja ulaganje u promidžbu, ali da će zato u
suradnji s općinom Gradac pojedine projekte moći iznijeti.
G. Peko još nadodaje kako gosti, posebno oni stalni, očekuju promjene i poboljšanje ne samo u
izgledu mjesta, već i u promociji, tj. zanimljivim događanjima u sezoni. S ovim se slažu svi članovi
Vijeća, pa je ova točka dana na izglasavanje i izglasana je jednoglasno.
Ad. 3/
Predsjednik TZO-a daje riječ direktoru Andrijaševiću koji podrobnije pojašnjava izvješće o radu
direktora za period listopad 2016.-listopad 2017.g. Obrazlaže završene odrađene projekte kao što je
sudjelovanje na kongresu sportskog turizma u Makarskoj; završen natječaj bike&bed domaćinstava;
studijsko putovanje – odlazak u Istočnu Slavoniju (Vukovar); sufinanciranje udruga; nadolazeća
organizacija Adventa u Gradcu, ali i kvalitetan rad kako glavnog, tako i info ureda.
Nakon kratke diskusije i zaključka kako ured TZO-a cijelo svoje poslovanje vodi transparentno i u
skladu sa Zakonima, treća točka dnevnog reda usvojena je jednoglasno.
Ad. 4/
Četvrta 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. 5/
Nakon kratkog dogovora, zaključeno je kako će sjednica Skupštine biti održana dana 15.12.2017.
godine (petak) s početkom u 11:00 sati u uredu načelnika.

Završetak u 10:15 sati.

ZAPISNIČAR:
Marija Remeta

PREDSJEDNIK:
Matko Burić
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ZAPISNIK
Sa 08. redovne sjednice Skupštine Turističke zajednice općine Gradac, održane 15. prosinca 2017. godine, u
uredu načelnika Općine Gradac, s početkom u 11:00 sati.
Sjednicu vodi predsjednik TZO-a g. Matko Burić.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
Imenovanje zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Skupštine
Statistički podatci s rezultatima sezone od 01.01. do 30.11.2017.
Izvješće o radu ureda TZO Gradac listopad 2016.– listopad 2017. godine
Plan rada s financijskim planom za 2018. Godinu
Izmjena Statuta TZO Gradac
Osnivanje Turističkog društva Zaostrog

Predloženi dnevni red dat je na glasanje uz dodatnu točku
9. Razno
i kao takav je jednoglasno usvojen.
Ad.1/
Predsjednik otvara 08. redovnu sjednicu Skupštine TZO-a Gradac i utvrđuje da se od 19 članova Skupštine
odazvalo njih 13 što čini kvorumi dvotrećinsku većinu. Skupština može početi sa radom i donositi
pravovaljane odluke.
Ad.2/
Za zapisničara predsjednik predlaže Mariju Remeta, a za ovjerovitelje g. Gorana Dropulića i g. Osvita
Radića. 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/
Ovu točku dnevnog reda otvara direktor TZO-a sa izlaganjem o rezultatima protekle sezone. Iako brojke
pokazuju povećanje dolazaka i noćenja ono bi bilo i veće da su se svi iznajmljivači pridržavali zakona i
prijave turista vršili prema stvarnim dolascima. Kao primjer na direktorovo izlaganje predsjednik Burić
navodi činjenicu kako Zaostrog ima manji broj registriranih kreveta od Podace, a veći broj prijavljenih
dolazaka, te smatra kako se ovaj problem mora rješavati posebno na razini neučinkovite Carinske uprave.
Osim toga nekategorizirani objekti prebrzo niču i tako stvaraju neopravdanu konkurenciju privatnim
iznajmljivačima, što bi se trebalo sustavno suzbijati.
Prihodi ostvareni od boravišne pristojbe i turističke članarine slični su onim planiranim, uz postojanje
pojedinih većih dužnika koji su iz godine u godinu, nažalost, uvijek isti. Ured TZO-a krajem svake godine
pokušava riješiti ovaj problem pozivima i slanjem uplatnica, no s pojedincima je nemoguće surađivati, te se
njihove konto kartice dostavljaju Carinskoj upravi Ploče i/ili Split koji postupaju izdatim rješenjima i
obračunatim kamatama.
Četvrta točka dnevnog reda prihvaćena je jednoglasno.
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Ad.5/
Izvješće o radu ureda TZO-a Gradac direktor je podrobno obrazložio. Tijekom godine (listopad 2016.listopad 2017.) organizirana su studijska putovanja (koja će se nastaviti održavati i dalje); odlazak na dane
turizma u Bol; prezentacija sportskog turizma u Makarskoj; nabavljanje pop-up wall-a i promo štanda;
održavanje klasičnih Božićnih koncerata (ove godine održat će se i Advent u Gradcu); obnavljanje turističke
signalizacije; postavljanje outdoor fitnessa (na proljeće 2018. sprave se postavljaju i u Zaostrogu); ravnanje
jedne (za sad!) plaže u Gradcu; uređenje info ureda u Gradcu; obnovljene su postojeće cvjetne površine
(iduće godine planira se i daljnje ulaganje); završena je info karta TZO-a Gradac uz veliku pomoć g. Milišića;
održane su i nastavit će se održavati edukacije za sve iznajmljivače na našem području; završen je natječaj
Bike&Bed domaćinstava; posjećeni su sajmovi sa promo materijalima TZO-a Gradac, a kulturno ljeto prošlo
je iznimno uspješno, te vrlo raznoliko.
Direktor napominje i ostvarenje sufinanciranja od strane Udruženja obrtnika Gradac, te TZŽ splitskodalmatinske, a suradnja s istima, ali i MINT-om nastavit će se i iduće godine.
Nakon kratke rasprave, peta točka dnevnog reda usvojena je jednoglasno.
Ad.6/
Predsjednik otvara jednu od najvažniji točki dnevnog reda, te prepušta riječ direktoru TZO-a.
Direktor naglašava kako su svi članovi Skupštine dobili opsežne materijale, pa nastavlja sa obrazloženjem
prihoda. Naime, planirani prihodi od boravišne pristojbe prilično su stabilni, uravnoteženi i konzervativni,
te pokazuju rast sukladno rastu dolazaka i noćenja. Ovdje se nije uzelo u obrzir otvorenje Morenije u
Podaci; novog hotela u Gradcu, kao niti mogućeg rješavanja predstečajne nagodbe Hotela Jadran d.d., a
ukoliko se poluče bitniji rezultati, financijski prijedlog plana zahtjevat će rebalans. Prihodi od sufinanciranja
uvedeni su i prikazani u planu, dok su prihodi od turističke članarine smanjeni zbog konstantnog
smanjivanja postotka za obračun.
Administrativni rashodi nešto su manji od lani, kao i oni vezani za manifestacije, posebno u Gradcu zbog
neodržavanja ljetnih maškara. Također, naglasak će se sljedeće sezone staviti na više događanja „na
otvorenom“ uz dodavanje tradicionalnih ribarskih večeri u svim mjestima, ali i povratak brudetijade u
Gradcu. Ekološke manifestacije, točnije čišćenje podmorja u Gradcu, nastavit će se i iduće godine s
tendencijom organizacije iste i u drugim mjestima.
Odlazak na sajmove predviđen je i u idućoj godini, kao i izrada nove broušure i dopuna baze fotografija.
Digitalno oglašavanje neophodno je u današnjem vremenu, stoga će TZO provesti udruženo oglašavanje uz
pomoć MINT-a i TZŽSD-a, te se predstaviti na emitivnim tržištima koristeći budžet od 100.000,00 kuna.
Rasprava je otvorena i prva se javlja gđa. M. Gradac koja smatra kako bi se turnir u odbojci koji se svake
godine održava ispred hotela Labineca, trebao uvrstiti u kulturno ljeto, s čim se slaže direktor, no
napominje kako se ova manifestacije (iako nije navedena u planu) svake godine objavljuje na stranicama
TZO-a Gradac.
Gđa. J. Matutinović smatra kako je neophodno u Zaostrogu postaviti sanitarni čvor, točnije preurediti već
postojeći, no zapušteni, u samom centru mjesta. S ovim se slaže i predsjednik koji naglašava kako će se ovaj
projekt realizirati iduće godine. Nadalje, gđa. Matutinović smatra kako bi se trebao upozoriti centralni
poštanski ured u Zagrebu za neodržavanje i nečišćenje istog ureda u Zaostrogu, koji ovako postaje
sramotan problem ne samo za stanovnike tog mjesta, već i za brojne turiste koji ga u ljetnim mjesecima
posjećuju. Predsjednik Burić uzima u obzir opaske, te potvrđuje slanje oštrog dopisa prema centralnoj HP u
Zagrebu.
Šesta točka dnevnog reda stavljena je na glasanje i kao takva je jednoglasno usvojena.
Ad.7/
Izmjena i dopuna Statuta TZO-a Gradac zbog promjene glede osnivanja turističkih društava uz
neizmjenjenost ostatka teksta, predstavljena je od strane direktora koji usput naglašava kako je MINT
odobrio novonastale promjene uz prilaganje na uvid tog ovjerenog dokumenta.
Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno su usvojili sedmu točku dnevnog reda.
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Ad.8/
Predzadnju točku dnevnog reda otvara predsjednik TZO-a zbog, kako i sam kaže, njegove ideje o osnivanju
TD-a Zaostrog. Dakle, ured Zaostrog morao bi obnašati dužnosti navedene u Statutu i Odluci o osnivanju
TZ-a Zaostrog, a odnose se na: zapošljavanje voditelja TD-a u Zaostrogu na pola radnog vremena; podjelu
svih prihoda i rashoda na mjesto Zaostrog; vođenje zakonske dokumentacije i pridržavanje rokova;
ulaganje u komunalno poboljšanje samog mjesta, te organiziranje manifestacija.
Diskusija je otvorena i za riječ se javljaju gđe. M. Despot i J. Matutinović iz Zaostroga koje podržavaju ideju
ukoliko će se zaposlena osoba zaista posvetiti radu i podizanju samog mjesta na višu kategoriju, jer upravo
će cjelokupno poslovanje ovisiti upravo o jednoj osobi. Predsjednik se nadovezuje kako će se raspisati
natječaj za novu osobu, te će se odluka o zaposlenju donijeti na Vijeću uz pomno proučavanje svih
kandidata. Također, predsjednik naglašava kako će zaposlena osoba i dalje zakonski odgovarati direktoru
TZO-a, ali ukoliko se osnivanje TD-a pokaže lošom odlukom (zbog lošeg obavljanja poslova ili iz bilo kojeg
drugog razloga), isti će biti ugašen.
Nakon rasprave, osma točka dnevnog reda usvojena je jednoglasno.
Ad.9/
Dodatna točka dnevnog reda započela je pohvalom g. M. Kozine na rad samog ureda TZO-a, posebno
zaposlenika na info uredu Gradac. Gđa. L. Krilić smatra kako je previše nekategoriziranih objekata na
području Gradca koji se svojim poslovanjem „na crno“ izruguju trudu stvarnih privatnih iznajmljivača. S
ovim se slažu svi članovi, kao i predsjednik koji je ovu temu već načeo u četvrtoj točci dnevnog reda.
Gđe. M. Despot i J. Matutinović smatraju kako se dječje igralište u Zaostrogu trebalo postaviti u parku, s
čim se ne slaže i predsjednik, koji smatra kako bi se na taj način dogodilo pretjerano uništavanje najljepše
uređenog parka na našoj destinaciji.

Sastanak je završio u 12:15 sati.

ZAPISNIČAR:
Marija Remeta

PREDSJEDNIK:
Matko Burić

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:
1. Goran Dropulić
______________________
2. Osvit Radić
______________________
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