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Z A P I S N I K 

Sa prve redovne sjednice Vijeća Turističke zajednice općine Gradac, održane dana 15. prosinca 2020. godine, u 
prostorijama Društvenog centra Gradac, s početkom u 09:00 sati. 
 
PRISUTNI:  M. Burić, J. Veža, S. Milišić, M. Luketina, R. Vladimir; M. Radić; M. Stipić; P. Jurec 
OSTALI PRISUTNI: Davor Andrijašević, direktor turističkog ureda TZO-a Gradac 
ODSUTNI: M. Vištica 
ZAPISNIČAR: Marija Remeta 
 
Predloženi  

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice Vijeća 
2. Rebalans plana 2020. 
3. Prijedlog plana rada s financijskim planom za 2021. godinu 
4. Izvješće o radu ureda i direktora TZO-a Gradac (listopad 2019.- prosinac 2020.) 
5. Utvrđivanje termina održavanja Skupštine 
6. Imenovanje inventurne komisije 
7. Razno 
 

Predsjednik TZO-a, gosp. Burić otvara prvu sjednicu Vijeća s dnevnim redom, te traži izmjenu na način da 1. (prva) 
točka dnevnog reda bude usvajanje novog Poslovnika o radu Vijeća TZO-a Gradac, sukladno odredbama novog 
zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. 
Nakon utvrđivanja kvoruma, izmjenjeni dnevni red dat je na glasovanje i usvojen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
Ad. 1/  
Prvu točku dnevnog reda otvara predsjednik i daje na izglasavanje novi Poslovnik o radu Vijeća TZO-a Gradac koji je 
usvojen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
Ad. 2/ 
Predsjednik otvara drugu točku dnevnog reda i daje na izglasavanje zapisnik s prošle sjednice Vijeće. Isti je usvojen 
jednoglasno, bez primjedbi. 
 
Ad. 3/ 
Nakon otvaranja treće točke dnevnog reda direktor pozdravlja sve članove Vijeća, nakon čega kratko obrazlaže 
rebalans plana za 2020.g. Premda je prvi rebalans napravljen u mjesecu travnju, a zbog pandemije COVID-19 i prema 
najcrnjem scenariju, sezona je ipak protekla puno bolje od očekivane, te su takvi bili i prihodi. Iz toga razloga, ovaj 
ured napravio je i drugi rebalans plana gdje su brojke potpuno realne, posebno obzirom na kasni datum izrade 
rebalansa, te same činjenice završetka poslovne godine. 
Diskusija je otvorena i gosp. Radić javlja se s pitanjem planiranog kreditiranja, koje se, kako je i direktor odgovorio, 
nije obistinilo. Razlog su promijenjene zakonske odredbe, a na koncu (zbog prilično dobrih uplata turističke pristojbe) 
kreditiranje nije bilo niti potrebno. Naime, ured je smanjio plaće zaposlenika, kao i većinu planiranih troškova, a 
ponajviše onih koji se odnose na manifestacije i pojedine planirane projekte. 
Treća točka je prihvaćena jednoglasno, bez primjedbi. 
 
Ad. 4/ 
Prijedlog plana rada i financijskog plana za 2021.g. obrazlaže direktor, navodeći pri tom kako je sam plan napravljen 
prema novim odredbama Zakona o turističkim zajednicama. U tom smislu, tablice i stavke su promijenjene, pa se 
direktor služi i usporedbom sa dosadašnjim planovima, a kako bi olakšao i približio nazočnima sve informacije.  
Dakle, prihodi od turističke pristojbe su planirani u nešto manjem iznosu od lani, zbog očekivanog zatvaranja hotela 
Labineca i Jadran Laguna. Također, smatra se kako iduće godine iznajmljivačima neće biti smanjena njihova obveza 
plaćanja za 50%, kao što je to bio slučaj ove godine. Rashodi su smanjeni, posebno oni administrativni vezani uz plaće 
(budući će plaće i dalje biti smanjene sve dok se uvjeti ne poboljšaju, što naravno ovisi o razvoju pandemije), kao i 
komunalno uređenje mjesta zajedno s Općinom Gradac. Neki projekti ići će u realizaciju, ali će se strogo voditi računa 
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o njihovim troškovima i naravno o priljevu prihoda. Nadalje, manifestacije će se organizirati ako uvjeti za to budu 
povoljni, a isto razmišljanje odnosi se i na potporama udrugama. On-line oglašavanje bit će pojačano, kao i ulaganje 
u novu bazu fotografija i multimedije. Direktor napominje kako više ne postoji stavka transfera 30% turističke 
pristojbe Općini Gradac jer se dijeljenje sredstava događa automatski putem državnog proračuna. Rezerva od 5% od 
ukupno ostvarenih prihoda vrlo je bitna stavka za iduću godinu, jer je razvoj situacije koronavirusa i dalje neizvjestan. 
Diskusija je otvorena i prvi se javlja predsjednik koji smatra kako je plan odrađen realno, a dokumentacija je jako 
dobro eleborirana. Smatra kako se treba voditi računa o održavanju manifestacija koje će biti neophodne za 
pozitivan feetback turista, kao i za poboljšanje komunalne infrastrukture, a što će naravno ovisiti o ostvarenim 
prihodima.  
G. Milišić smatra kako se najviše treba ulagati u on-line komunikaciju, posebno jer će se sajmovi i ostale društvene 
aktivnosti smanjiti. Također zanima ga i rad TD-a Zaostrog, na što dobija potvrdan odgovor i od predsjednika i 
direktora koji smatraju kako je rad TD-a itekako ostvario velike rezultate, na čelu s voditeljicom, gđom. Boženom 
Delaš. Navedena osoba jako je kreativna, inovativna i posjeduje znanje neophodno za poboljšanje cijelog mjesta. 
Svoje vještine pokazala je čim je stupila u radni odnos i time je zadovoljila sve kriterije dobrog i kvalitetnog kadra. 
Premda je TD kao takav zakonski prestao postojati, direktor ureda je, zajedno s predsjednikom, odlučio o sklapanju 
novog ugovora o radu s dotičnom gospođom, te joj ponudio posao samostalnog marketing referenta, što je ona i 
prihvatila. Uvjeti su isti kao i do sada, dakle, povećanja plaće i prijave na osmosatno radno vrijeme, neće biti.  
G. Luketina, novi član Vijeća, također smatra kako je plan napravljen realno, a promocija ovako lijepih mjesta bitna je 
i neophodna za cijelu destinaciju.  
Direktor kratko obrazlaže bezobrazno preuzimanje ideje TZŽSD za manifestaciju „Dalmatiner night“ čija je prvotna 
ideja i realizacija potekla od gđe. Delaš. Svi prisutni članovi vijeća smatraju kako ova TZ mora preuzeti zasluge, pa g. 
Veža daje primjer još jedne loše suradnje s g. Stellom. Naime, riječ je o njegovoj nezainteresiranosti o udruženju 
uljara koji bi zajedno nastupili na sajmovima. Ipak, g. Veža ustrajan je u ovom projektu koji bi donio dobrobit cijeloj 
našoj regiji, s čim se slažu svi prisutni.  
Četvrtu točku dnevnog reda predsjednik daje na izglasavanje i ista je prihvaćena jednoglasno, bez primjedbi. 
 
Ad. 5/ 
Nakon otvaranja pete točke dnevnog reda, direktor kratko obrazlaže svoje izvješće. Naglasak stavlja na smanjenje ili 
možda potpuni izostanak sajmova iduće godine, kao i na otvaranje info ureda Gradac. G. Milišić postavlja pitanje 
vezano upravo za otvaranje novog info ureda u zgradi OTP banke u Gradcu. Direktor odgovora kako se na žalost, 
premda planirano, zbog novonastale situacije i smanjih prihoda, ured nije mogao otvoriti ove sezone, a upitan je i 
nastavak zamišljene suradnje s bankom.  
Peta točka dnevnog reda prihvaćena je jednoglasno, bez primjedbi. 
 
Ad. 6/ 
Termin sjednice Skupštine planiran je za 22.12.2020. u 11:00h. Sastanak će biti održan elektronskim putem kako je 
predloženo od strane TZŽSD. Nitko od prisutnih članova nema primjedbu, pa je šesta točka dnevnog reda usvojena 
jednoglasno. 
 
Ad. 7/ 
Za inventurnu komisiju, predloženi su: 
1. Davor Andrijašević 
2. Joško Veža 
3. Marija Remeta 
Nitko od prisutnih članova nema primjedbu, pa je sedma točka usvojena jednoglasno. 
 
Ad. 8/ 
Posljednju točku dnevnog reda otvara predsjednik TZO-a koji još jednom pozdravlja sve prisutne članove Vijeća, a 
posebno one nove, te ih poziva na što kvalitetniju suradnju uz više konstruktivnih razgovora, iznošenja pohvala, 
kritika i sugestija. G. Milišić smatra kako članovi Vijeća moraju biti ozbiljni, te prisustvovati sastancima, a one koji to 
nisu u mogućnosti, raspustiti. Predsjednik se slaže i napominje vijećnike o važnosti njihove funkcije prilikom 
donošenja odluka vezanih uz što uspješnije poslovanje TZO-a, naravno u suradnji s direktorom.  
Nadalje, postavlja se i pitanje izgleda štekata u Gradcu, točnije na samoj rivi. G. Vladimir, g. Radić i g. Milišić smatraju 
kako je potrebno ulaganje u iste, posebno jer je riječ o centru Gradca. S ovim se slaže i predsjednik koji napominje 
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kako je projekt nove rive u Gradcu u tijeku, a nakon što se završi i financijski plan ovog projekta, Općina Gradac može 
donijeti konačnu odluku.  

Završetak sastanka u 10:30 sati. 
                    
                     
                     ZAPISNIČAR:                                                                                                            PREDSJEDNIK:  
                     Marija Remeta                                                                                                        Matko Burić 
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Z A P I S N I K 

Sa 02. redovne sjednice Skupštine Turističke zajednice općine Gradac, održane dana 22. prosinca 2020. godine, uz 
elektroničko prisustvo članova Skupštine, s početkom u 11:00 sati. 
 

 

 DNEVNI RED  
 

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma 
2. Imenovanje zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika 
3. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Skupštine 
4. Rebalans plana rada za 2020. godinu 
5. Prijedlog plana rada s financijskim planom za 2021. godinu (Zakon o turističkim zajednicama) 
6. Prijedlog plana rada s financijskim planom za 2021. godinu (Zakon o računovodstvu neprofitnih organizacija) 
7. Izvješće o radu ureda i direktora TZO-a Gradac (listopad 2019. – prosinac 2020.) 

 
Ad.1) 
Prema preporuci TZŽ splitsko-dalmatinske, i ova je sjednica održana uz elektroničku prisutnost svih članova 
Skupštine. Rasprava je otvorena putem e-maila, no nitko nije imao primjedbu, pa su donesene sljedeće odluke. 
 
Ad.2) 
Na imenovanje zapisničara i ovjerovitelja zapisnika predloženi su: 

1. Marija Remeta – zapisničar 
2. Lenka Krilić – ovjerovitelj zapisnika 
3. Davor Matić – ovjerovitelj zapisnika 

 
Nitko od članova Skupštine nije imao primjedbu, pa je druga točka dnevnog reda usvojena jednoglasno. 
 
Ad.3) 
Nitko od članova Skuštine nije imao primjedbu na zapisnik s prošle sjednice Skupštine, te je isti usvojen jednoglasno, 
bez primjedbi. 
 
Ad.4) 
Nitko od članova Skupštine nije imao primjedbu na predloženi Rebalans plana rada za 2020. godinu, pa je isti usvojen 
jednoglasno. 
 
Ad.5) 
Nitko od članova Skupštine nije imao primjedbu na Prijedlog plana rada s financijskim planom za 2020.g. odrađen 
prema Zakonu o turističkim zajednicama, te je isti usvojen jednoglasno. 
 
Ad.6) 
Nitko od članova Skupštine nije imao primjedbu na Prijedlog plana rada s financijskim planom za 2020.g. odrađen 
prema Zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija, te je isti usvojen jednoglasno. 
 
Ad.7) 
Nitko od članova Skupštine nije imao primjedbu na izvješće o radu ureda i direktora TZO-a Gradac, te je isto usvojeno 
jednoglasno. 
 
 
 
Zapisničar:                                                                                                                               Predsjednik: 
Marija Remeta                                                                                                                        Matko Burić 
 
______________________                                                                                                   _________________________ 
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Ovjerovitelji: 
 

1. Lenka Krilić 
_________________________ 
 
 

 
2. Davor Matić 

_________________________ 
 


