ZAPISNIK
Sa 04. redovne sjednice Nadzornog odbora Turističke zajednice općine Gradac, održane dana 24. veljače 2020.
godine, u prostorijama turističkog ureda, s početkom u 14:00 sati.
PRISUTNI: Slobodan Kostanić – predsjednik NO-a; Anita Lasić – član
ODUSTNI: Joško Lelas
OSTALI PRISUTNI: Davor Andrijašević, direktor
ZAPISNIČAR: Marija Remeta
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice
2. Izvršenje plana rada s financijskim izvješćem za 2019.
3. Razno
Predsjednik Nadzornog odbora, g. Slobodan Kostanić, otvara četvrtu 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 koji su se nešto promijenili u odnosu na prošli sastanak održan
u listopadu 2019., ponajviše zbog ostvarnih noćenja u hotelu Labineca za doček Nove godine i Burze putničkih
agencija. Nadalje, direktor obrazlaže cjelokupno izrađeni izvještaj o izvršenju plana, odnosno, ostvarene prihode i
rashode. Isti su tako ostvareni u nešto većem iznosu od onih planiranih, ponajviše zbog stavki kulturnog ljeta (Tribute
to rock festival) i posebnih prezentacija (Burza putničkih agencija; doček Dina Sinovčića; studijsko putovanje
iznajmljivača u Crnu Goru).
Direktor napominje kako se popis dužnika od 31.12.2019. promijenio i trenutno su podmirena skoro sva veća
potraživanja. Iz ovog razloga, nešto je manje ostvareno prihoda do konca 2019.g.
Cijeli je izvještaj, smatra direktor, napisan transparentno, jasno i u skladu sa zakonima, te je diskusija otvorena.
Predsjednik Kostanić i gđa. Lasić također smatraju kako je navedeno izvješće detaljno obrazloženo, pregledno i
iscrpno, te vrlo realno i kao takvo ga predlažu na usvajanje Vijeću i Skupštini.
Nakon kratke diskusije, druga točka dnevnog reda usvojena je jednoglasno, bez primjedbi.
Ad.3/
Otvorena je posljednja točka dnevnog reda i uz kratku diskusiju o općenitom razvoju turizma; potpori obiteljskim
gospodarstvima na našem području i sličnim temama, sastanak je priveden kraju.

Sastanak je završen u 14:40 sati.
ZAPISNIČAR
Marija Remeta

PREDSJEDNIK NO-a
Slobodan Kostanić
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ZAPISNIK
Sa 10. redovne sjednice Vijeća Turističke zajednice općine Gradac, održane dana 28. veljače 2020. godine, u
prostorijama turističkog ureda, s početkom u 10:00 sati.
PRISUTNI: M. Burić, S. Milišić, R. Vladimir; M. Radić; M. Vištica; P. Jurec; M. Kosović
OSTALI PRISUTNI: Davor Andrijašević, direktor turističkog ureda TZO-a Gradac
ODSUTNI: V. Pejković; J. Veža
ZAPISNIČAR: Marija Remeta
Predloženi

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice
Izvršenje plana rada i financijskog plana za 2019. godinu
Prijedlog izmijenjenog Statuta TZO Gradac
Termin održavanja 03. redovne sjednice Skupštine TZO-a Gradac
Razno

Nakon utvrđivanja kvoruma, dnevni red dat je na glasovanje i uz uvođenje dodatne točke (prije posljednje točke –
Razno) na prijedlog predsjednika, a koja glasi 5. Najam poslovnog prostora, usvojen je jednoglasno.
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 i daje riječ direktoru TZO-a koji obrazlaže statističke podatke i
cjelokupno izvršenje plana prihoda i rashoda. Napominje kako se dolasci i noćenja nisu pretjerano mijenjali obzirom
na iznesene podatke u listopadu, pa je godina zaključena s blagim povećanjem turističkih boravaka.
Prihodi su ostvareni u nešto manjem iznosu, ponajviše zbog sporije naplate turističke pristojbe od većih subjekata, a
koji su svoja zaduženja riješili početkom 2020. godine. Premda je ostvareno nešto više rashoda no prihoda, ipak se u
novu godinu prenio višak sredstava, zorno predočen u poslovnom rezultatu.
Također, direktor napominje kako je završno izvješće napravljeno u skladu sa svim zakonima, a jednoglasno je
prihvaćeno i od strane Nadzornog odbora koji je ujedno sugerirao Vijeću na usvajanju istog.
Diskusija je otvorena i predsjednik napominje kako je ostvareni manjak realan i opravdan jer je vidljivo kako se
financijska sredstva koriste racionalno čemu svjedoči povećan broj manifestacija i ulaganja u komunalna turistička
uređenja svih mjesta. Bez komentara ostalih članova, druga točka dnevnog reda zaključena je i jednoglasno
usvojena.
Ad. 3/
Treća točka dnevnog reda odnosi se na propisanu zakonsku regulativu izmjene postojećeg Statuta, sukladno
odredbama novog Zakona o turističkim zajednicama i promidžbi hrvatskog turizma. Izmjene Statuta napravio je
ugovorni odvjetnički ured ove TZO, na temelju donesenog zakona, i smjernica županijske TZ. Na predmetne
dokumente – izmjene i dopune, odnosno pročišćeni tekst Statuta nitko od članova Vijeća nije imao primjedbu, pa je
odluka o izmjenama prihvaćena jednoglasno.
Ad. 4/
Nakon kratkog dogovora, utvrđeno je kako će se sastanak Skupštine održati dana 31.03.2020. u uredu načelnika, s
početkom u 11:00h.
Ad. 5/
Delikatno pitanje promjene mjesta info ureda u Gradcu, ali i cijelog ureda TZO-a Gradac (direktor i knjigovodstvo),
direktor TZO-a podrobno je obrazložio uz sve prednosti i nedostatke istog, te ga potkrijepio slikama. Riječ je o
uzimanju u najam prostora u vlasništvu OTP banke na minimalno pet godina, uz cijenu od cca 9.000,00 kuna
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mjesečno. Budući je ured TZO-a 2019.g. uložio dio financijskih sredstava u sređivanje trenutačnih prostorija kojima
se koristi, Općina Gradac priznala bi dio tih troškova, te te urede počela koristiti kao svoje.
Gosp. Jurec smatra kako je ideja odlična, no ugovor bi trebao sadržavati i klauzulu o pravu prvokupa, ukoliko banka
odluči prodati prostor. S ovim se svi slažu, a gosp. Vladimir još nadodaje kako bi ugovor trebao biti sastavljen na duže
vrijeme, 7-10 godina, s čim se također svi slažu. Ostali prisutni članovi Vijeća, dakle, gosp. Radić, gosp. Milišić, gosp.
Kosović i gosp. Vištica također podupiru ideju i smatraju kako je lokacija samog objekta idealna za daljnji razvoj
turizma naše destinacije.
Nakon diskusije, konačna odluka dana je na izglasavanje i to kao:
1. Izglasavanje direktoru da nastavi pregovore s bankom (smanjenje cijene-povećanje razdoblja najma)
2. Izglasavanje za potpisivanje takvog ugovora po istim (prezentiranim) ili boljim uvjetima
Obje točke usvojene su jednoglasno, bez ikakvih primjedbi.
Ad. 6/
U zadnjoj točki dnevnog reda teme su bile raznolike, no najviše su se odnosile na upit gosp. Milišića o komunalnom
uređenju općine, točnije izgledu samih štekata, ali i rješavanju prometa na rivi u Gradcu tijekom ljetnih mjeseci.
Predsjednik TZO-a odgovorio je na sva pitanja koja su u nadležnosti Općine Gradac, te naglasio kako će se ubrzo
donijeti odluka o komunalnom redu koja će bitno utjecati na sve, posebno vlasnike ugostiteljskih objekata.

Završetak sastanka: 12:00h.

Zapisničar
Marija Remeta

Predsjednik
Matko Burić
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ZAPISNIK
Sa 05. redovne sjednice Skupštine Turističke zajednice općine Gradac, održane dana 31. ožujka 2020. godine, uz
elektroničko prisustvo članova Skupštine, s početkom u 11:00 sati.

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
Imenovanje zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Skupštine
Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu
Izvješće direktora o poduzetim aktivnostima u 2019. godini
Prihvaćanje novog Statuta TZ općine Gradac, sukladno novom Zakonu o turističkim zajednicama i promociji
turizma
7. Izbor novih članova Skupštine
Zbog izvanredne situacije u cijeloj RH, Ministarstvo turizma nije potvrdilo poslani im novi Statut TZ općine Gradac,
stoga se točka šest briše iz navedenog dnevnog reda, te će se na usvajanje dati na idućoj sjednici Skupštine.
Nadalje, svim članovima poslani su pozivi u zakonskom roku, kako e-mailom, tako i putem aplikacije WhatsApp, te im
je rečeno da ako nitko na aktivan način ne iskaže poseban stav, prijedlog, sugestiju i/ili napomenu o predloženom
materijalu, smatra se da je suglasan sa svim predloženim. Osigurana je i elektronička nazočnost svih članova
Skupštine, i oni nisu imali primjedbi.
Također, predsjednik je dao prijedlog na drugu točku dnevnog reda, a to je da zapisničar, odnosno ovjerovitelji
zapisnika budu:
1. Marija Remeta – zapisničar
2. Joško Veža – ovjerovitelj zapisnika
3. Mila Despot – ovjerovitelj zapisnika
Budući nitko od članova Skupštine nije imao primjedbu na cjelokupni materijal i prijedloge, sve aktivne točke ovog
dnevnog reda, sukladno načinu izjašnjavanja skupštinara, jednoglasno su prihvaćene!

Zapisničar:
Marija Remeta

Predsjednik:
Matko Burić

______________________

_________________________

Ovjerovitelji:
1. Joško Veža
_________________________

2. Mila Despot
_________________________
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