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Z A P I S N I K  
 
Sa 03. redovne sjednice Nadzornog odbora Turističke zajednice općine Gradac, održane dana 22. listopada 2019. 
godine, u prostorijama turističkog ureda, s početkom u 13:00 sati. 
 
PRISUTNI: Slobodan Kostanić – predsjednik NO-a; Anita Lasić 
ODUSTNI: Joško Lelas 
OSTALI PRISUTNI: Davor Andrijašević, direktor  
ZAPISNIČAR: Marija Remeta 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice 
2. Izvješće o sezoni od 01.01.-30.09.2019. i naplati zaduženja do 10.10.2019. 
3. Prijedlog financijskog plana i plana rada za 2020. godinu  

 
Predsjednik Nadzornog odbora, g. Slobodan Kostanić, otvara treću sjednicu, te pozdravlja sve prisutne članove i 

predlaže dnevni red koji je prihvaćen od strane svih prisutnih članova, bez primjedbi. 

Ad.1/ 
Predsjednik otvara prvu točku dnevnog reda i utvrđuje kvorum, nakon čega daje na usvajanje zapisnik s prošle 
sjednice. Nitko od prisutnih članova nema primjedbu, pa je prijedlog izglasan jednoglasno.  
 
Ad.2/ 
Nakon otvaranja druge točke dnevnog reda, predsjednik prepušta obrazloženje iste direktoru TZO-a koji započinje 
iznošenjem statističkih podataka - dolazaka i noćenja za prvih devet mjeseci 2019.g. Direktor navodi kako je 
povećanje dolazaka vidljivo u svim mjestima, dok su noćenja zanemarivo smanjenja. Struktura gostiju po nacionalnoj 
osnovi ostala jednaka onoj prošlogodišnjoj. I dalje prednjače gosti iz Češke, Poljske i BiH, a napominje i postojanje 
potrebe za definiranjem strategije destinacije koja bi u konačnici dovela do boljih rezultata!  
Uplate boravišne pristojbe paušalaca teku prema planu, dok se kod pojedinih gospodarskih subjekta javljaju veća 
dugovanja, posebno konstantnih neplatiša, a o kojima se obavještavaju i nadležne institucije. 
Diskusija je otvorena i gosp. Kostanić zaključuje kako se, da bi se privuklo više turista iz zapadnih zemalja, mora 
promijeniti svijest naših iznajmljivača i ulagati u vlastite apartmane. S ovim se slaže i direktor, upoznat s ovim 
problemom kojeg je gotovo nemoguće riješiti, no upravo se zato organiziraju edukacije i sastanci s iznajmljivačima, a 
vodi ih se i na studijska putovanja. 
Druga točka dnevnog reda je zaključena. 
 
Ad.3/ 
Nakon otvaranja zadnje točke direktor obrazlaže i prijedlog financijskog plana i plana rada za 2020.g. Budući su sve 
stavke detaljno razrađene i podrobno objašnjene u izvještaju, direktor naglašava pojedine stavke. Prihodi su, dakle, 
realno planirani i povećani, zbog zakonski određenog rasta boravišne pristojbe i duljeg vremenskog perioda rada 
pojedinih većih objekata. Rashodi su također zanemarivo povećani, kao oni komunalnog uređenja, pa ovdje direktor 
nabraja sve predviđene projekte detaljno navedene u izvještaju. Bitno je napomenuti i ulaganja u online 
komunikaciju (internet oglašavanje; ulaganje u web stranicu), ali i neophodno poboljšanje offline komunikacije 
(izrada novih kulturno-povijesnih brošura; postavljanje novih interpretativnih tabli, kao i turističke signalizacije i sl.). 
Stavka kulturnog ljeta također je viša obzirom na daljnje poboljšanje i ulaganje u tradicionalne i nove manifestacije. 
Ovdje valja napomenuti kako se odobrena sredstva uplaćuju na račune udruga koji potom organiziraju pojedine 
proslave.  
U okviru nastupa TZ-a Makarske rivijere, iduće godine nije predviđen odlazak na sajmove, već samo Road Show kroz 
Slovačku i Češku, što na koncu neće dovesti do povećanih troškova ove stavke. Na kraju, direktor naglašava kako je 
na donošenje prijedloga financijskog plana i plana rada za 2020.g. utjecalo mišljenje predsjednika TZO-a. 
 
Diskusija je otvorena. 
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Gđa. Lasić smatra kako bi bilo potrebno izraditi određene suvenire koji bi predstavljali našu destinaciju, s čim se slaže 
i direktor i ujedno napominje kako će se iduće godine objaviti natječaj za postavljanje instalacija u prostoru što bi 
jednim dijelom moglo zadovoljiti i potrebe za navedenim suvenirima.  

Predsjednik NO-a smatra kako je plan za 2020. godinu realan i temeljno obrazložen, pa ga nakon kratke diskusije daje 
na izglasavanje. Isti je usvojen jednoglasno, bez primjedbi. 

 

 

Sastanak je završen u 14:00 sati. 

 
 
 
ZAPISNIČAR                        PREDSJEDNIK NO-a 
Marija Remeta                                                   Slobodan Kostanić 
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Z A P I S N I K 

Sa 9. redovne sjednice Vijeća Turističke zajednice općine Gradac, održane dana 29. listopada 2019. godine, u 
prostorijama turističkog ureda, s početkom u 09:00 sati. 
 
PRISUTNI:  M. Burić; S. Milišić; M. Radić; M. Vištica; M. Kosović; P. Jurec; J. Veža; V. Pejković 
OSTALI PRISUTNI: Davor Andrijašević, direktor turističkog ureda TZO-a Gradac 
ODSUTNI: R. Vladimir 
ZAPISNIČAR: Marija Remeta 
 
Predloženi  

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Vijeća 
2. Statistički podatci s rezultatima sezone od 01.01. do 30.09.2019./2018. 
3. Prijedlog plana rada s financijskim planom za 2020. godinu 
4. Izvješće o radu ureda i direktora TZO-a Gradac (listopad 2018. – listopad 2019.) 
5. Utvrđivanje termina održavanja Skupštine 
6. Imenovanje inventurne komisije 
7. Razno 
 

Predsjednik TZO-a otvara devetu sjednicu Vijeća s predloženim dnevnim redom, a isti je usvojen jednoglasno, bez 
primjedbi. 
 
Ad. 1/  
Zapisnik s prošle sjednice Vijeća, predsjednik TZO-a daje na izglasavanje i isti je usvojen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
Ad. 2/ 
Drugu točku dnevnog reda otvara predsjednik, te daje riječ direktoru TZO-a koji prezentira detaljno razrađene 
statističke podatke. Prikazani su tako dolasci i noćenja komercijalnih iznajmljivača, ali i onih nekomercijalnih, kako 
zbirno, tako i pojedinačno – po mjestima, objektima i zemljama. Zasebno su prikazane tablice s objektima i 
popunjenostima istih po danima. Direktor zaključuje kako je u prikazanom razdoblju došlo do povećanja dolazaka i 
neznatno manjeg broja ostvarenih noćenja, a što će se zasigurno izmijeniti na kraju godine, budući mjesec listopad 
bilježi rekordne rezultate. Sva zaduženja doć će na naplatu krajem godine, osim problematičnih dužnika kao što je 
gosp. Raspudić i gosp. Korljan, o kojima je upozorena i Carinska uprava. 
Diskusija je otvorena i nitko od prisutnih nije imao komentara na izlaganje statističkih podataka. 
 
Ad. 3/ 
Kao i prethodnu točku dnevnog reda i ovaj put direktor prvi obrazlaže doneseni prijedlog financijskog plana i plana 
rada za 2020.g., prihvaćenog od strane Nadzornog odbora.  
Budući su sva izvješća detaljno i podrobno razrađena, direktor kratko obrazlaže stavke prihoda koji se nisu posebno 
mijenjali obzirom na lanjski plan, i stavke rashoda među kojima se najviše ističu stavke komunalnog uređenja, 
daljnjeg ulaganja u online i offline komunikaciju; poboljšanja manifestacija i sajmove. Dakle, komunalna problematika 
ozbiljno se shvaća, pa će se tako u idućoj godini ulagati u održavanje palmi; postavljanje novih plažnih ograda; 
uređenje plaže u Bristu; uređenje ulaza u Zaostrog; sadnju novih cvjetnih površina; saniranje pješačkih i ciklo staza; 
idejno rješenje spilje u Gradcu; natječaj za umjetničke instalacije u prostoru; ostala komunalna oprema. Nadalje, i 
dalje će se usko surađivati s udrugama, a odlaske na sajmove zamijenit će sudjelovanje na Road Show-u kroz Češku, 
Slovačku, Sloveniju i Mađarsku. Tiskat će se nova kulturno-povijesna brošura, a kulturno ljeto nastavit će se kako s 
tradicionalnim, tako i s novim manifestacijama (Tribute to Rock festival, Festival BiH filma). Velika važnost pridaje se i 
ciklo i pješačkim stazama, pa je tako izrada projekta, u suradnji sa cijelom Makarskom rivijerom, upravo u izradi. 
Direktor još naglašava kako se plaće zaposlenika neće povećavati, niti će se zapošljavati novi djelatnici. Treba 
napomenuti kako je ovaj ured u 2019.g. putem stručnog osposobljavanja zaposlio jednu osobu na rad online 
oglašavanja i promidžbe, a u trajanju od godine dana kako je zakonom i određeno. 
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Rasprava je otvorena i prvi se javlja gosp. Radić s upitom o postavljanju svijetlećih bova u Gradcu, na što mu 
predsjednik i direktor potvrdno odgovaraju, a gosp. Milišić smatra kako bi se u novu brošuru svakako trebale uključiti 
i pješačke staze, te se povezati sa TZ-om mjesta Drvenik, s čim se slaže i predsjednik. 
Uz kratku afirmativnu diskusiju treća točka dnevnog reda usvojena je jednoglasno, bez primjedbi. 
 
Ad. 4/ 
Nakon predsjednikovog otvaranja četvrte točke dnevnog reda, direktor obrazlaže temeljito napisano izvješće o radu 
ureda i direktora TZO-a Gradac, koje su svi članovi dobili na uvid. Ovdje dakle navodi sve ostvarene projekte i 
događanja u razdoblju od listopada 2018.g. do listopada 2019.g.  
Diskusija je otvorena i uz kratko pozitivno komentiranje, četvrta točka dnevnog reda usvojena je jednoglasno, bez 
primjedbi. 
 
Ad. 5/ 
Nakon kratkog dogovora, prihvaćeno je i utvrđeno kako će se sastanak Skupštine održati dana 08.11.2019. u uredu 
načelnika, s početkom u 11:00h. 
 
Ad. 6/ 
Za imenovanje članova inventurne komisije predsjednik predlaže tri osobe: 

1. Joško Veža 
2. Davor Andrijašević 
3. Marija Remeta 

Nitko od navedenih članova Vijeća nije imao primjedbu, pa je šesta točka dnevnog reda prihvaćena jednoglasno. 
 
Ad. 7/ 
Posljednju točku dnevnog reda otvara predsjednik, koji ujedno i uzima prvu riječ. On najavljuje projekt vrijedan 
milijun kuna, uz ostvarena bespovratna sredstva iz natječaja - uređenje obale Bošac u Gradcu koje je upravo u tijeku. 
Nadalje, predsjednik navodi i ostale važnije projekte bitne za razvoj turizma, a koji su u fazi realizacije. To je izrada 
kanalizacije u Zaostrogu; asfaltiranje ulice i uređenje parka u Podaci; te izrada parkinga u Bristu.  
Predsjednik komentira i negativne strane novog Zakona o TZ-ima koji je spomenuo i direktor, a radi se o zabrani 
samostalnog odlaska na sajmove, ali i reklamiranja. Za sve možebitne prijedloge i projekte morat će se zatražiti 
odobrenje TZŽSD. Na ovo se nadovezuje gosp. Milišić i gosp. Pejković koji smatraju kako bi onda hotelijeri trebali biti 
nositelji promocije destinacije, s kojom se idejom slažu i ostali članovi. 
Gosp. Milišić postavlja pitanja vezana uz odmarališta, kao i uređenja i nasipanja plaža, te izradom marine u Gradcu. 
Predsjednik odgovara kako će ubrzo izaći novi zakon koji bi trebao regulirati problem odmarališta; određivanje 
područja nasipanja plaža i dalje će prepustiti odlukama mjesnih odbora, a izrada marine i cijela nova šetnica u 
Gradcu planirano je u proračunu za 2020. godinu.  
 

 
 
 
 

Završetak sastanka: 10:00h. 
         
 
 
Zapisničar                                                                                                                                 Predsjednik 
Marija Remeta                                                                                                                        Matko Burić 
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Z A P I S N I K 

Sa IV. redovne sjednice Skupštine Turističke zajednice općine Gradac, održane dana 08. studenog 2019. godine, u 
uredu načelnika, sa početkom u 11:00 sati. 
 
Predsjednik TZO-a pozdravlja sve prisutne članove i odmah predlaže nadopunjeni: 

 

 DNEVNI RED  
 

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma 
2. Imenovanje zapisničara i ovjerovitelja zapisnika 
3. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Skupštine 
4. Statistički podatci s rezultatima sezone od 01.01. do 30.09.2019.  
5. Izvješće o radu ureda i direktora TZO-a Gradac (listopad 2018.– listopad 2019. godine) 
6. Plan rada s financijskim planom za 2020. godinu 
7. Razno 

 
Nitko od prisutnih članova nije imao primjedbu na nadopunjeni dnevni red i isti je usvojen jednoglasno, bez 
primjedbi. 
 
Ad 1).  
Predsjednik otvara IV. sjednicu Skupštine zaključujući kako kvorum postoji. Od ukupno 19 članova, prisutno je njih 
11, pa Skupština može započeti s radom i donositi pravovaljane odluke.  
 
Ad 2).  
Za zapisničara predsjednik predlaže Mariju Remeta, a za dva ovjerovitelja Juliju Rojić i Marinu Gradac. Ovaj prijedlog 
jednoglasno je prihvaćen. 
 
Ad 3). 
Zapisnik sa prošle sjednice Skupštine dat je na glasanje i usvojen je jednoglano, bez primjedbi. 
 
Ad. 4). 
Nakon otvaranja četvrte točke, riječ je prepuštena direktoru TZO-a koji obrazlaže statističke podatke. Prikazani su 
tako dolasci i noćenja komercijalnih iznajmljivača, ali i onih nekomercijalnih, kako zbirno, tako i pojedinačno – po 
mjestima, objektima i zemljama. Zasebno su prikazane tablice s objektima i popunjenostima istih po danima. 
Nacionalna struktura gostiju nije se bitnije mijenjala, pa i dalje prednjače oni iz BiH, Češke i Poljske. 
Noćenja i dolazaka ostvareno je više nego lani, posebno u hotelima i privatnom smještaju, dok je najviše podbacio 
kamp Viter iz Zaostroga. Direktor također napominje kako se vidljivo promijenilo razdoblje dolaska gostiju, pa oni 
radije borave od početka kolovoza do rujna, nego je to bilo prijašnjih godina kada je sezona počinjela sredinom 
srpnja. Bitno je napomenuti i kako se promijenilo trajanje boravka gostiju, pa tako ih dolazi više, no u destinaciji 
ostaju kraće nego prijašnjih godina, što je i svjetski trend. 
Diskusija je otvorena i nitko od prisutnih nije imao komentara na izlaganje statističkih podataka. 
 
Ad. 5). 
Direktor obrazlaže napisano izvješće o osobnom radu  i radu cijelog ureda TZO-a Gradac. U navedenom razdoblju 
planirane su i ostvarene brojne aktivnosti kao što je: odlazak na studijsko putovanje u Austriju; posjet sajmovima; 
uređenje prostorija TZ-a; postavljanje info tabli i smeđe signalizacije; uređenje cvijetnih površina zajedno s općinom; 
dohranjenost plaža – kompletno uređenje jedna plaže u Podaci gdje je postavljena i plažna knjižnica; završetak 
natječaja za najljepšu okućnicu i maslinik; dodijeljivanje nagrade za vjernost turista; sufinanciranje Welcome deska u 
Kaštelima; proširenje suradnje u smislu udruženog online oglašavanja; pojačanje aktivnosti na društvenim mrežama; 
održavanje brojnih manifestacije, kako tradicionalnih, tako i novih; financijska potpora udrugama koje djeluju na 
našem području itd. 
Direktor pohvaljuje i rad sezonskih info ureda, kao i dobru naplatu paušalaca i gospodarskih subjekta, i također 
smatra kako ured TZO-a posluje profesionalno, transparentno i nadasve u skladu sa zakonima i donešenim 
planovima.  
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Rasprava je otvorena i uz pohvale gđe. Krilić na rad ureda TZ-a nitko od ostalih prisutnih članova nije imao nikakvu 
primjedbu, pa je peta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno. 
 
Ad. 6). 
Plan rada s financijskim planom za 2020.g. podrobno obrazlaže direktor TZO-a, premda su izvješća detaljno 
razrađena. Svi članovi Skupštine dobili su ih putem mail adresa, a plan je već usvojen od strane Vijeća, bez ijedne 
primjedbe. 
Dakle, stavke prihoda nisu se pretjerano mijenjale obzirom na lanjski plan, dok se kod stavki rashoda koje su također 
ostale u prošlogodišnjim okvirima (posebno stavke plaća) najviše ističu one komunalnog uređenja, daljnjeg ulaganja 
u online i offline komunikaciju; poboljšanja manifestacija i sajmove. Dakle, komunalna problematika ozbiljno se 
shvaća, pa će se tako u idućoj godini ulagati u održavanje palmi; postavljanje novih plažnih ograda; uređenje plaže u 
Bristu; uređenje ulaza u Zaostrog; sadnju novih cvjetnih površina; saniranje pješačkih i ciklo staza; idejno rješenje 
spilje u Gradcu; natječaj za umjetničke instalacije u prostoru; ostala komunalna oprema. I dalje će se usko surađivati 
s udrugama, a odlaske na sajmove zamijenit će sudjelovanje na Road Show-u kroz Češku, Slovačku, Sloveniju i 
Mađarsku. Tiskat će se nova kulturno-povijesna brošura, a kulturno ljeto nastavit će se kako s tradicionalnim, tako i s 
novim manifestacijama (Tribute to Rock festival, Festival BiH filma). Velika važnost pridaje se i ciklo i pješačkim 
stazama, pa je tako izrada projekta, u suradnji sa cijelom Makarskom rivijerom, upravo u izradi.  
Direktor napominje kako će se iduće godine promjenom Zakona o radu TZ-a trebati donijeti i novi plan koji će biti 
potpuno drugačije forme od dosadašnjeg, pa će ovaj ured raditi u skladu s tim. 
Diskusija je otvorena i nitko od članova nema primjedbu na plan rada i financijski plan za 2020.g. pa je isti 
jednoglasno usvojen.  
Gđa. Krilić postavlja pitanje vezano uz sufinanciranje zbora Sv. Mihovila, na što predsjednik odgovara kako je isto 
nemoguće ukoliko se radi o sufinanciranju fizičkih osoba. Nadalje, predsjednik kratko obrazlože postavljeno pitanje 
gosp. Matića u vezi odmarališta na čijoj se birokraciji još uvijek radi od strane RH, pa napominje i složenost samog 
postupka, no nada se što skorijem i pozitivnijem rješenju. 
Šesta točka dnevnog reda je zaključena. 
 
Ad. 7).  
Predsjednik otvara posljednju točku dnevnog reda, a direktor ovim putem poziva sve članove na sudjelovanje na 
burzi putničkih agencija koja će se održati sredinom mjeseca studenog u hotelu Labineca. 
Na pitanje gosp. Matutinovića u vezi postavljanje bova i uređenja plaže na Kapeći, predsjednik odgovara potvrdno i 
napominje kako je plan tog pothvata već predstavljen na netom održanoj sjednici Vijeća. 
 
 

Sastanak je završen u 12:00h. 
 
 
 
 
Zapisničar:                                                                                                                               Predsjednik: 
Marija Remeta                                                                                                                        Matko Burić 
 
______________________                                                                                                   _________________________ 
 
 
Ovjerovitelji: 
 

1. Julija Roić 
_________________________ 

 
 

2. Marina Gradac 
_________________________ 
 

 


