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Z A P I S N I K 

S druge redovne sjednice Vijeća Turističke zajednice općine Gradac, održane dana 24. veljače 2021. godine, u 
prostorijama Društvenog centra Gradac, s početkom u 10:00 sati. 
 
PRISUTNI:  M. Burić-predsjednik; J. Veža; S. Milišić; M. Luketina; M. Radić; M. Stipić; P. Jurec; M. Vištica 
OSTALI PRISUTNI: Davor Andrijašević, direktor turističkog ureda TZO-a Gradac 
ODSUTNI: R. Vladimir 
ZAPISNIČAR: Marija Remeta 
 
Predloženi  

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice Vijeća 
2. Izvršenje financijskog plana i programa rada za 2020. godinu 
3. Usvajanje Pravilnika o arhivskoj građi 
4. Termin održavanja 03. redovne sjednice Skupštine TZO-a Gradac 
5. Razno 
 

Predsjednik TZO-a, gosp. Burić otvara drugu sjednicu Vijeća s dnevnim redom, te utvrđuje da kvorum postoji. 
Prvotno jednoglasno usvojen prijedlog dnevnog reda izmijenjen je zbog prigovora na zapisnik s prošle sjednice 
Vijeća, pa je nova, druga točka dnevnog reda: 
         2. Izbor zapisničara   
Ovako izmijenjeni dnevni red dat je na glasovanje i usvojen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
Ad. 1/  
Predsjednik otvara prvu točku dnevnog reda i daje na izglasavanje zapisnik s prošle sjednice Vijeće. Primjedba na 
zapisnik izgovorena je od strane g. Milišića koji smatra kako u isti nisu unesene sve primjedbe izrečene na prošlom 
sastanku. Nastavno za navedeno, iste će biti ponovo izrečene pod točkom – razno. 
Nakon primjedbe, zapisnik je dat na izglasavanje i usvojen je jednoglasno. 
 
Ad. 2/ 
Predsjednik, a na zahtjev zapisničara M. Remeta, traži prijedloge svih članova za izbor novog zapisničara. G. Veža i g. 
Milišić smatraju da tu funkciju i dalje treba obavljati ista osoba, što je usvojeno jednoglasno od svih ostalih članova 
Vijeća i predsjednika. Zapisničar će, dakle, do daljnjega biti Marija Remeta. 
 
Ad. 3/ 
Nakon otvaranja treće točke dnevnog reda direktor pozdravlja sve članove Vijeća, nakon čega kratko obrazlaže 
izvršenje plana i programa rada TZO-a Gradac za 2020.g. Svi članovi dobili su navedeno izvješće, detaljno obrazloženo 
i jednostavno za razumijevanje. Dakle, prihoda i rashoda ostvareno je daleko manje od prvotno planiranih. Prihodi su 
manji najviše zbog zakonskog smanjenja turističke pristojbe i turističke članarine za 50%, ali i zbog neplaćanja obveza 
pojedinih objekata. Što se tiče rashoda, oni administrativni smanjeni su ponajviše zbog smanjenja plaća za radnike od 
40%, te neotvaranja info ureda u Bristu i Podaci. Manifestacije su održane minimalno, jednako kao i  komunalno 
uređenje mjesta. Brošure i ostali promidžbeni materijali nisu se tiskali, a udrugama nisu odobrena zatražena 
sredstva. Nadalje, nije se financijski potpomoglo niti Zavičajnom muzeju Gradac, ni Franjevačkom samostanu 
Zaostrog, a jedina pomoć osigurana od strane ureda TZO-a jest ona prema stradalima u potresu u Banovini. 
Rasprava je otvorena i nitko nije imao primjedbu na izvještaj o izvršenju financijskog plana i programa rada za 
2020.g., stoga je isti usvojen jednoglasno! 
 
Ad. 4/ 
Predsjednik otvara četvrtu točku dnevnog reda i daje riječ direktoru, koji napominje kako je zakonski potrebno  
usvajanje Pravilnika o arhivskoj građi. Naime, ovaj ured angažirao je g. Željka Klobučara, stručno osposobljenog 
djelatnika u pismohranama za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva, za sređivanje sve postojeće 
dokumentacije TZO-a Gradac. Dotični je ažurno i brzo odradio posao, te pripremio i izuzeo dokumentaciju za otpis, a 
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nakon čega je izradio pravilnik koji je predočen svim članovima Vijeća i predsjedniku. G. Milišića zanima da li  se u 
navedenu dokumentaciju ubrajaju i stare fotografije, na što mu direktor odgovara negativno.  
Rasprava je otvorena i budući nitko nije imao nikakvu primjedbu, Pravilnik o arhivskoj građi TZO-a Gradac usvojen je 
jednoglasno. 
 
Ad. 5/ 
Termin održavanja 03. redovne sjednice Skupštine održat će se dana 31. ožujka 2021., u 11:00h, elektroničkim putem 
prema preporuci TZŽSD. 
Peta točka dnevnog reda prihvaćena je jednoglasno, bez primjedbi. 
 
Ad. 6/ 
Posljednju točku dnevnog reda otvara predsjednik i otvara raspravu. Prvi se javlja g. Milišić sa 
zahtjevima/primjedbama kako slijede: 

1. Nadolazeća sezona trebala bi biti jednaka za sve nosioce ponude (ugostitelje) u smislu da su svi oni jednaki 
pred zakonom, te lokalnim i državnim upravama i njihovim mjerama. Ovo se ponajviše odnosi na nošenje 
zaštitnih maski svih zaposlenika ugostiteljskih objekata, a posebno na one koji su ujedno i članovi Vijeća, te 
svih ostalih odbora unutar TZO-a i Općine Gradac. Ukoliko se ne budu pridržavali mjera, iste je potrebno 
izuzeti iz daljnjih sastanaka i zamijeniti ih novim članovima. 

2. Komunalni nered napravljen od strane svih ugostitelja/hotelijera/kampera/ostalih mora se ispraviti na način 
da se iste pismeno upozori od strane Općine Gradac. 

3. Potrebno je zabraniti krivu vlastitu promociju pojedinih ugositeljski objekata. Kao primjer, g. Milišić navodi 
prezentiranje objekata kao restorani, koji to zasigurno nisu. On smatra kako se ovo ne može odnositi na „fer 
play“, odnosno korektnu konkurenciju, te je istu potrebno strogo nadzirati i kažnjavati. Jednako kao i u prvoj 
točci, g. Milišić smatra kako se ovo posebno mora odnositi na sve članova Vijeća i ostalih odbora, jer oni 
moraju biti ogledni primjerak cijele općine. 

4. Također, g. Milišić postavlja pitanje vezano uz osnivanje Ceha ugostitelja, te tematski sastanak dogovoren na 
prethodnim sjednicama Vijeća, a vezan uz rad ugostiteljskih objekta. 

Predsjednik odgovara, te navodi kako Općina Gradac nema ingerenciju za gore navedene zahtjeve, a ujedno ispravlja 
g. Milišića vezano uz četvrtu točku navodeći kako ovdje može jedino biti riječ o radnoj skupini, a ne o cehu 
ugostitelja. Također napominje kako će tematska sjednica biti održana čim prođe situacija COVID-19 i kada se mjere 
smanje i/ili potpuno ukinu. 
G. Veža javlja se s pitanjem o hotelima Labineca i Jadran Laguna, te Moreniom, na što mu prvo odgovara g. Luketina  
koji napominje kako pripreme u Resortu Morenia za sezonu teku više nego dobro, a uzima se u najam i kamp Uvala 
Borova, što će se pretvoriti u popularni glamping (glamurozno kampiranje). Predsjednik se nadovezuje s riječima 
pohvale i iznimno dobre suradnje Općine Gradac s navedenim objektom. Uzgred, odgovara na pitanje o hotelima 
Labineca i Jadran Laguna. Potonji hotel neće otvoriti svoja vrata niti ove godine, dok će se o rekonstrukciji hotela 
Labineca razgovarati sa novim vlasnicima sredinom ožujka. Nadalje, Vitkovice tours su između ostalog uzeli u najam 
jedan objekt g. Gorana Korljana, pa bi i podmirenje obveza turističke pristojbe trebalo teći ažurno. 
G. Milišić smatra kako se Općina Gradac, ali i TZO Gradac trebaju suzdržati od davanja izjava o mogućem 
podbacivanju sezone, jer se na takav način stvara negativna reklama koju treba izbjegavati. Potrebno je, dakle, 
ulagati i dalje u komunalno uređenje mjesta, posebno u uređenje i pripremanje plaža.  

 
Završetak sastanka u 10:50 sati. 

                    
              
 
                      ZAPISNIČAR:                                                                                                            PREDSJEDNIK:  
                      Marija Remeta                                                                                                         Matko Burić 
 
 
 
*Napomena zapisničara: ukoliko članovi Vijeća smatraju kako se njihova izlaganja (pitanja/primjedbe/zahtjevi) nisu 
upisali u zapisnik i/ili nisu dovoljno dobro obrazložili, iste molim da napišu aneks ovom zapisniku koji će vlastoručno 
potpisati i poslati na email: knjigovodstvo@gradac.hr 
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Z A P I S N I K 

Sa 04. redovne sjednice Skupštine Turističke zajednice općine Gradac, održane dana 31. ožujka 2021. 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. Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu 
5. Izvješće direktora o poduzetim aktivnostima u 2020. godini 

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. Maja Petković – ovjerovitelj zapisnika 
3. Danica Knežević – 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 Skuštine nije imao primjedbu na Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu, koje je dopunjeno 
mišljenjem Radne skupine za nadzor poslovanja TZO Gradac, pa je četvrta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno, 
bez primjedbi. 
 
Ad.5) 
Nitko od članova Skuštine nije imao primjedbu na izvješće direktora o poduzetim aktivnostima za 2020. godinu, pa je 
i peta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
Zapisničar:                                                                                                                               Predsjednik: 
Marija Remeta                                                                                                                        Matko Burić 
 
______________________                                                                                                   _________________________ 
 
 
 
 
Ovjerovitelji: 
 

1. Maja Petković 
_________________________ 

 
 

2. Danica Knežević 
_________________________ 

 


