
1/3 
 

Z A P I S N I K 

s 9. redovne sjednice Vijeća Turističke zajednice općine Gradac (TZO Gradac), održane dana 12. travnja 2022. godine, 
u uredu načelnika Općine Gradac/predsjednika TZO-a Gradac, s početkom u 13:30 sati. 
 
PRISUTNI: M. Burić; M. Radić; M. Stipić; P. Jurec; R. Vladimir; J. Veža, S. Milišić; M. Luketina; M. Vištica 
ODSUTNI: / 
ZAPISNIČAR: Marija Remeta 
 
Predloženi  

DNEVNI RED 
 

1. Izbor direktora TZ općine Gradac 
 

 
Predsjednik TZO-a otvara devetu sjednicu Vijeća i zaključuje kako kvorum postoji, te se mogu donositi pravovaljane 
odluke. Dnevni red usvojen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 
Ad. 1/  
Predsjednik TZO-a otvara prvu i jedinu točku dnevnog reda, te koncizno uvodi sve članove Vijeća u dobivene 
natječajne materijale za mjesto direktora TZO-a Gradac.  
Dakle, riječ je o dva prijavljena kandidata: (i) Andrijašević Davor i (ii) Mateljak Jelena. Prema Povjerenstvu za pregled 
i kontrolu natječajne dokumentacije, oba kandidata zadovoljila su sve uvjete raspisane na pozivu natječaja koji je 
objavljen dana 01. ožujka 2022.g. na mrežnoj stranici TZO-a Gradac. Nadalje, s oba kandidata obavljen je intervju, te 
su na isti bili pozvani svi članovi Vijeća, a ne samo članovi Povjerenstva.  
Predsjednik je podrobnije, ali objektivno iznio stajališta oba kandidata, te ih na taj način pokušao predstaviti 
Vijećnicima koji nisu sudjelovali na intervjuima.  
 
Nakon izlaganja predsjednika TZO-a, diskusija je otvorena. 
 

 Vijećnik Marko Luketina smatra kako je potrebno posjedovati određeno iskustvo u turizmu na temelju kojeg bi se 
posao direktora TZO-a mogao obavljati kvalitetno; navodi kako direktor nikad ne odlučuje sam, već većinu 
odluka odobrava Vijeće. 

 Vijećnik Joško Veža smatra kako izbor direktora TZO-a nipošto ne bi smjela biti politička odluka, na što mu 
predsjednik odgovara potvrdno, ali i zaključuje kako iskustvo ne bi trebalo biti presudno za ostvarivanje radnog 
odnosa, s čim se nadovezuje na izlaganje gosp. Luketine. 

 Vijećnik Stjepan Milišić smatra kako se trebalo ozbiljnije i kvalitetnije pripremiti za razgovor s kandidatima, te da 
se cjelokupni natječaj trebao vidljivije objaviti (ne samo na mrežnoj stranici). Također smatra kako je bilo 
neophodno obaviti još jedan intervju s kandidima u sastavu svih članova Vijeća. Osim toga, nadodaje kako je 
važno da glasovanje bude javno, a ne tajno, kako bi svaki član opravdao svoj izbor. Slaže se s gosp. Luketinom 
kako bi kandidat trebao imati iskustva u turizmu. 

 Vijećnik Marko Radić smatra kako predstavljeni planovi oba kandidata nisu bili zadovoljavajući, stoga se 
izjašnjava kako će ostati suzdržan prilikom izbora novog direktora. 

 Vijećnik Renato Vladimir smatra kako se osobi treba pružiti prilika bez obzira na (ne)iskustvo, no smatra kako je 
dosadašnji direktor pokazao volju za napredovanjem kroz pojedine odrađene projekte. Također, iskazao je i želju 
za tajnim glasovanjem. 

 Vijećnica Monika Stipić smatra da odluka nije nimalo lagana, te je napravila par subjektivnih usporedbi 
kandidata, među kojima je: veće iskustvo gosp. Andrijaševića, no bolji i koncizniji plan gđe. Mateljak. 

 Vijećnik Pero Jurec smatra kako iskustvo u radu nije presudno, te je potrebno priliku dati i drugoj osobi, a zbog 
širine daljnjeg poslovanja turističke zajednice i cjelokupnog turizma naše destinacije. 

 
Nakon duge rasprave i iznošenja mišljenja, predsjednik daje na izglasavanje prijedlog o javnom ili tajnom glasovanju.  
 
Za javno glasovanje bila su tri člana: S. Milišić; M. Luketina; J. Veža 
Za tajno glasovanje bilo je ostalih šest članova: M. Burić; M. Vištica; M. Stipić; P. Jurec; R. Vladimir; M. Radić 
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Većinskom odlukom svih članova Vijeća, glasovanje će biti tajno. 
 
Izglasana je i komisija za kontrolu tajnog glasovanja u sastavu od pet osoba koji su činili i Povjerenstvo za kontrolu 
natječajne dokumentacije, dakle: 

- Matko Burić 
- Marija Remeta 
- Monika Stipić 
- Stjepan Milišić 
- Marko Radić 

 
Nakon što su svim članovima pojašnjeni detalji glasovanja, isto se obavljalo pojedinačno, abecednim poretkom, za 
stolom načelnika Općine Gradac, te ubacivanjem glasačkih listića u kutiju. Ukupno njih devet. 
Nakon završetka, glasački listići su izvađeni iz kutije ispred svih Vijećnika, te su pobrojani i prekontrolirani. 
 
U tom smislu, glasove su dobili kako slijedi: 

1. Andrijašević, Davor – tri (3) glasa 
2. Mateljak, Jelena      – pet (5) glasova 

                                 jedan (1) listić bio je nevažeći 
 
 
Nastavno na navedeno, nova direktorica TZ općine Gradac je, većinskom odlukom članova Vijeća, gđa. Mateljak 
Jelena. 
 

 
 
 
 

Sastanak je završen u 16:00 sati. 
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ANEKS ZAPISNIKA 

s 9. redovne sjednice Vijeća Turističke zajednice općine Gradac (TZO Gradac), održane dana 12. travnja 2022. godine, 
u uredu načelnika Općine Gradac/predsjednika TZO-a Gradac, s početkom u 13:30 sati. 

 
 
Ispravak/nadopuna zapisnika od strane Vijećnika: 
 

1. Renato Vladimir - ispravak navoda 
  
Navod „Vijećnik Renato Vladimir smatra kako se osobi treba pružiti prilika bez obzira na (ne)iskustvo, no smatra kako 
je dosadašnji direktor pokazao volju za napredovanjem kroz pojedine odrađene projekte. Također, iskazao je i želju 
za tajnim glasovanjem.“ se, na temelju prijedloga gosp. Vladimira, mijenja u „Vijećnik Renato Vladimir smatra da 
neiskustvo ne mora nužno biti minus dok na je drugu stranu vidljiv napredak, pomak u radu i projektima dosadašnjeg 
direktora čime je i teže donijeti odluku. Također, iskazao je želju za tajnim glasovanjem.“ 
 
 
 

2. Stjepan Milišić  - nadopuna zapisnika 
 
„Za mene je bio pogrešan cijeli postupak; od oglašavanja, (koji je objavljen samo na stranicama Gradac.hr), što je 
rezultiralo samo još jednim kandidatom umjesto više njih. Dalje, postupak intervjuiranja je bio bez ikakve pripreme i 
temeljite analize u kojoj su mogli sudjelovati svi članovi vijeća ili dodatnog inervjua i sučeljavanja. 
Zbog promjena zakona koji je skroz spustio kriterije za prijave bilo je najbitnije da upravo ovo vijeće izabere osobu 
koja je stručna (da ima završeni turistički, ekonomski ili smjer managementa), da osoba ima veliko iskustvo u 
turizmu, da osoba ima barem iskustva na jednom ili više ozbiljnih rukovodećih poslova iza sebe, a ako bar nema 
ničega od prijašnje spomenutog, onda da je osoba elokventna, komunikativna i dobro barata sa više stranih jezika 
(nismo ni ispitali da li i koliko zaista novi kandidat poznaje strani jezik). 
 
Smatram da je manjkavo što neki vijećnici nisu nikako sudjelovali ili vrlo malo u argumentaciji tko bi bio najbolji 
kandidat a glavni argumenat za Jelenu je skoro isključivo bio da mladima treba dati šansu. Sa druge strane glavni 
argumenat Predsjenika bio je da ako smatramo da dosadašnji rad nije dobar ili dovoljno dobar da onda nije 
normalno glasati za tu osobu. Ovo je licemjerno i nelogično s obzirom da su svi članovi skoro uvijek jednoglasno 
podržavali sve prijedloge i planove dosadašnjeg direktora, od financija do marketinga. 
Takodjer smatram da mladima treba dati šansu, ali struka, iskustvo i znanje mora ići na prvo mjesto jer je ovo važna i 
jako zahtjevna funkcija gdje istovremeno treba držati 10 različitih loptica u zraku a Općina Gradac jedna je od većih 
Općina po broju noćenja a uz to jako razvučena na više mjesta. 
Ako iskustvo i struka ne idu na prvo mjesto ova Općina samo slijedi šprancu mnogih gradova i županija gdje se bira 
politički ili bez razuma, možda čak intuitivno ili trendovski (za mlade)....“ 
 
 
 

 


