TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA MAKARSKA

ZAPI S N I K
4. SJEDNICE TZGM
ODRŽANE
30. LISTOPADA 2018. GODINE

Makarska, veljača, 2019. godine

ZAPIS N IK
1

4. sjednice Turističkog vijeća TZGM održane dana 30. listopada 2018. godine u Hotelu Meteor
– sala ''Mucrum'' s početkom u 13,00 sati.
Nazočni članovi Turističkog vijeća:
Jure Brkan, predsjednik, članovi: Joško Lelas, Željko Kordić, Davor Glavina, Mate Židić, Ivica
Vuletić, Ivica Šoda – Cotić.
Na sjednicu nisu prisutni: Tonći Dragičević i Matko Pašalić.
Na sjednici su, također, prisutni: predsjednica Nadzornog odbora TZGM Marina Josipović,
direktorica Turističkog ureda Hloverka Novak-Srzić, voditeljica računovodstva Nikolina Leko
te zapisničar, Sanja Glavina.
4. sjednicu Turističkog vijeća otvorio je predsjednik Jure Brkan koji je pozdravio prisutne
članove Turističkog vijeća.
Predsjednik je potvrdio da je sjednici prisutno 6 članova te da sjednica može početi s radom i
donositi pravovaljane odluke.
Predsjednik pita ima li primjedbi ili nadopuna predloženog dnevnog reda
Sjednici se predlaže slijedeći
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika 03. sjednice Turističkog vijeća TZGM od 11. listopada 2018.
godine;
2. Izvješće o obavljenom nadzoru Nadzornog odbora TZG Makarske za prvih šest
mjeseci;
3. Ostvarenje plana do 31. kolovoza i Prijedlog rebalansa financijskog plana TZGM za
2018. godinu;
4. Prijedlog plana programa rada i financijskoga plana Turističke zajednice grada
Makrske za 2019. godinu.

Predsjednik otvara raspravu po predloženom dnevnom redu.
Po pitanju dnevnog reda javio se jedan vijećnik s dvije primjedbe:
Vijećnik Davor Glavina, podsjeća na odluku da se na svakoj sjednici Turističkog vijeća iza 1.
točke dnevnog reda podnese Izvješće direktorice od zadnje sjednice Turističkog vijeća, s
obzirom na to predlaže da se ta točka podnese usmeno te uvrsti u dnevni red pod točkom 2.
dnevnog reda. Također, da se točka 4. dnevnog reda Prijedlog programa rada i financijskog
plana Turstičke zajednice grada Makarske razdvoje u dvije točke i to pod točkom 5. i 6. dnevnog
reda s obzirom na to da je riječ o dva dokumenta koja su potpuno različita.
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Predsjednik se složio s vijećnikom, te predlaže sljedeći dnevni red s izmjenama na
izglasavanje:
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika 03. sjednice Turističkog vijeća TZGM od 11. listopada 2018.
godine;
2. Izvješće direktorice ureda o radu TZGM od posljednje sjednice Turističkog vijeća;
3. Izvješće o obavljenom nadzoru Nadzornog odbora TZG Makarske za prvih šest
mjeseci;
4. Ostvarenje plana do 31. kolovoza i Prijedlog rebalansa financijskog plana TZGM
za 2018. godinu;
5. Prijedlog plana programa rada Turističke zajednice grada Makrske za 2019.
godinu.
6. Prijedlog financijskog plana Turističke zajednice grada Makrske za 2019.
godinu;

Predsjednik pita ima li još kakvih primjedbi, nadopuna ili izmjena dnevnog reda, kako
se nitko nije javio za riječ članovi Turističkog vijeća jednoglasno su usvojili izmijenjeni
dnevni red.
Točka 1. dnevnog reda
Usvajanje zapisnika 02. sjednice Turističkog vijeća TZGM od 11. listopada 2019. godine;
Predsjednik je naglasio da su vijećnici dobili zapisnik u materijalu te otvara raspravu po pitanju
zapisnika.
Po pitanju zapisnika javila se jedna primjedba:
Vijećnik Mate Židić, daje primjedbu o zapisniku, odnosno njegovoj izjavi u zapisniku o
voditelju marketinga i njegovom imenu koju on nije izrekao, te istu traži da se izbriše.
Željko Kordić daje prijedlog da se ubuduće u zapisnik unose samo zaključci i odluke te ono što
određeni vijećnik želi da uđe u zapisnik, ali s posebnim naglaskom da svaki vijećnik treba reći
''želim da uđe u zapisnik'' te istu ponoviti zapisničaru. Ističe da smisao zapisnika nije da se u
njemu nađe doslovno sve što je tko rekao, nego su važni naglasci rasprava i zaključi na
sjednicama Turističkog vijeća.

Predsjednik predlaže da ubuduće ako netko želi da nešto posebno uđe u zapisnik
kaže - Želim da to uđe u zapisnik, te posebno ponovi zapisničaru - .
Predsjednik pita ima li još kakvih prijedloga i primjedbi na zapisnik, kako se nitko nije javio za
riječ, predsjednik zatvara točku 1. dnevnog reda i stavlja na glasovanje uz primjedbu i prijedlog:
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- na str. 3. zapisnika u rečenici u kojoj se spominje ime Voditelja marketinga izjava izbriše.
- Turističko vijeće TZG Makarske, a na prijedlog predsjednika TZG Makarske donosi
zaključak o načinu pisanja zapisnika Turističkog vijeća – zaključuje se da se ubuduće ne
prenosi doslovni tijek vijeća, već da se u zapisnik unose svi zaključci i odluke, uz izjavu
vijećnika ukoliko se to posebno zatraži i to na način da vijećnik kaže ''Želim da uđu u
zapisnik'' uz ponavljanje same izjave koju žele da uđe u zapisnik.
Predsjednik konstatira da je točka 1. dnevnog reda Usvajanje zapisnika 04. sjednice
Turističkog vijeća TZG Makarske od 30. listopada 2018. godine jednoglasno usvojena uz
promjenu i zaključak.

Točka 2. dnevnog reda
Izvješće direktorice ureda o radu TZGM od posljednje sjednice Turističkog vijeća;
Predsjednik je otvorio raspravu po točki dva dnevnog reda. Zamolio je direktoricu da usmeno
iznese Izvješće o radu ureda od posebne sjednice Turističkog vijeća.
Direktorica se zahvalila na danoj riječi. Direktorica ureda ističe da se ured od posljednje
sjednice bavio prelaskom na novu adresu Franjevački put 2a, s obzirom da se radovi na novom
multimedijalnom centru čekali naše iseljenje. Naglašava da su sada u tijeku grubi radovi koji
bi trebali biti gotovi do kraja siječnja te ide javna nabava.
Također nadodaje da je ured radio na pregledavanju pristiglih zahtjeva što se tiče Javnog poziva
za manifestacije, te da im je isti dostavljen kako bi čuli njihove prijedloge.
Direktorica smatra da se nije moglo puno dogoditi od zadnje sjednice s obzirom da je ona bila
prije dva tjedna.
Predsjednik se zahvalio direktorici te nakon kratke rasprave stavlja Izvješće direktorice ureda
o radu TZGM od posljednje sjednice Turističkog vijeće stavlja na izglasavanje.
Izvješće je jednoglasno prihvaćeno
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Točka 3. dnevnog reda
Izvješće o obavljenom nadzoru Nadzornog odbora TZG Makarske za prvih šest mjeseci;
Predsjednik je naglasio da sjednici Turističkog vijeća prisustvuje i predsjednica Nadzornog
odbora TZG Makarske gospođa Marina Josipović koja će obrazložiti Izvješće Nadzornog
odbora o obavljenom nadzoru godišnjeg poslovanja TZG Makarske za 2018. godinu (u
daljnjem tekstu: Izvješće).
Predsjednica Nadzornog odbora se zahvalila na danoj riječi.
Predsjednica je naglasila da je nadzor izvršen 29.08.2018. za razdoblje od 1. siječnja do 30.
lipnja 2018. Tijekom nadzora pregledavani su: izvještaji o prihodima i rashodima neprofitnih
organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018, ostvarenje plana prihoda i rashoda
do 30. lipnja 2018. godine kao i izvješće o radu TZ Makarske. Nadzoru su bili nazočni članovi
Nadzornog odbora: Marina Josipović (u svojstvu predsjednika NO), te Mate Jujnović (član
NO).
Članovi Nadzornog odbora pristupili su kontroli poslovanja prema sadržaju propisanog
Izvješća o obavljenom nadzoru temeljem članka 20. Zakona o turističkim zajednicama i
promicanju hrvatskog turizma (NN 158/08).
Nadzirale su sljedeće stavke:
1. Izvješće direktorice o radu Turističkog ureda Turističke zajednice grada Makarska;
2. Polugodišnje financijsko izvješće Turističke zajednice grada Makarska.
Članovi Nadzornog odbora konstatirali su temeljem Izvješća o radu i vođenja poslova TZGM
koji je podnijela direktorica Ureda Hloverka Novak-Srzić da su u polovici 2018. godine održana
jedna redovna Skupština gdje su se usvajali temeljni dokumenti neophodni za rad Turističkog
ureda te jedna Izborna Skupština s obzirom na novi saziv.
Također, održane su tri sjednice Turističkog vijeća na kojima se raspravljala turistička tematika,
analizirala turistička sezona 2018. godine, donosile različite odluke vezane za prihvaćanje
temeljnih dokumenata o radu TZG Makarske te dvije sjednice Nadzornog odbora. Slijedom
navedenog zaključeno je da je TZG Makarske sa svim svojim tijelima svoj rad vršila u skladu
sa zakonima i aktima turističke zajednice.
Predsjednik se zahvalio predsjednici Nadzornog odbora Marini Josipović te otvorio raspravu
po točki 3. dnevnog reda.
Kako se nitko nije javio za riječ predsjednik stavlja Izvješće o obavljenom nadzoru
Nadzornog odbora TZG Makarske za prvih šest mjeseci na glasovanje, članovi su
jednoglasno usvojili Izvješće.
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Točka 4. Dnevnog reda
Ostvarenje plana do 31. kolovoza i Prijedlog rebalansa financijskog plana TZGM za
2018. godinu;
Predsjednik daje riječ direktorici po ovoj točki dnevnog reda.
Direktorica ističe da su svi vijećnici dobili sve materijale te da neće dužiti svoje izlaganje s
obzirom na to da se ova točka nalazila na prethodnom vijeću održanom 11. listopada 2018
godine.
Ističe da je do rebalansa došlo s obzirom na to da su održane tri manifestacije koje nisu bile
planirane i to Makarska Connexion – Craft & Gourmet festival, Labuđe jezero te Uskršnji
doručak. Zatim da je prepoznala značaj Jazz Festivala kojem je povećala pokroviteljstvo za
razliku od planiranoga.
Ističe da su prihodi od boravišne pristojbe planirani u iznosu od 4.300.000,00 kn, dok je do
30. kolovoza ostvareno 2.945.757,00 kn. U prijedlogu rebalansa planirani iznos od
4.400.000,00 kn što je i realno ostvarenje s obzirom na uplate i stanje duga od strane
obveznika tj. hotelskih kuća i privatnih iznajmljivača dok su prihodi od turističke članarine
planirani su u visini od 750.000,00 kn, a do 30. kolovoza prihodovano je ukupno 580.468,00
kn, dinamika uplata ukazuje da će biti ostvaren predviđeni plan do isteka godine u visini
750.000,00 kn.
Direktorica nadodaje da smo ove godine povećali ostale nespomenute prihode za razliku od
prethodnih godina i to da su bili planirani su u iznosu 52.264,00 kn, a ostvareno je 146.687,00
kuna. Ovdje treba spomenuti da smo od TZ Splitsko - dalmatinske županije dobili 82.000,00
kn za Makarska Connexion - Craft & Gourmet Festival, od HGK-a 5.000,00 kn također za
Makarska Connexion Craft & Gourmet Festival, te od Erste Banke smo dobili donaciju u
iznosu od 15.000,00 kuna za Steora – pametna klupa.
Direktorica završava svoje izlaganje te govori da stoji na raspolaganju što se tiče svih pitanja
vijećnika.
Kako se nitko nije javio za riječ predsjednik zaključuje ovu točku dnevnog reda te
konstatira i daje zaključak da je Ostvarenje plana do 31. kolovoza i Prijedlog rebalansa
financijskog plana TZGM za 2018. godinu jednoglasno usvojen.
Točka 5. Dnevnog reda
Prijedlog plana programa rada Turističke zajednice grada Makarske za 2019. godinu:
Predsjednik otvara točku 5. dnevnog reda te naglašava da će se točka 5. dnevnog reda i točka
6. dnevnog reda objediniti u raspravi s obzirom da je riječ o povezanim dokumentima.
Predsjednik daje direktorici ureda riječ.
Direktorica ureda započinje svoje izlaganje i ističe da su svi vijećnici dobili svoje materijale
te da neće dužiti u raspravi kao i u prethodnoj točki.
Ističe da je Prijedlog financijskog plana i Programa rada Turističke zajednice grada Makarske
izrađen sukladno o zadanoj HTZ-ovoj metodologiji, standardima i uputama.
Za razliku od prethodne godine prihodi od boravišne pristojbe su se povećali za 300.000,00
kuna, s obzirom na to da se boravišna pristojba za pravne osobe podiže na 10 kuna dok za
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iznajmljivače će ona iznosit 345 kuna. Prihodi od boravišne pristojbe formirani su na temelju
dostupnih podataka o broju noćenja, dinamici plaćanja…
Ukupni rashodi u 2019 godini iznositi će 6.175.000,00 kuna, smatra da je to realno stanje s
obzirom na povećanje boravišne pristojbe.
Direktorica ne želi duljiti u svome obrazloženju, već predlaže da vijećnici ukoliko imaju bilo
kakvih prijedloga ili zamjerki istaknu kako bi se to moglo raspraviti.
Predsjednik zahvaljuje direktorici te otvara raspravu.
Nakon kratke rasprave predsjednik stavlja Prijedlog programa rada na glasanje.
Program rada TZGM za 2019. godinu jednoglasno je prihvaćen.
Točka 6.
Prijedlog financijskog plana Turističke zajednice grada Makarske za 2019. godinu;
Predsjednik ističe da se rasprava po ovoj točki dnevnog reda vodila u prethodnoj točki. Pita
ima li itko ikakvi primjedbi i zamjerki.
Vijećnik Ivica – Šoda se javio sa prijedlogom da se nogometnom klubu Zmaj podigne svota
novca za organizaciju dvaju turnira s obzirom na to da dovode veliki broj djece i roditelja u
naš grad i to u posezoni i predsezoni, te da ova dva turnira znače puno našem gradu.
Predlaže da se Lutkarskom Društvu oduzme 10.000,00 kn te doda za ova dva turnira,
Makarska Cup i Mali Zmaj, i da ta stavka iznosi 40.000,00 a, ne 30.000,00.
Nadalje dodaje da bi se Gradskoj Glazbi trebalo dati još barem 5.000,00 kn te Big Bandu
Makarska 10.000,00. Predlaže da se Lutkarskom društvu oduzme još 5.000,00 kuna, smatra
da je zlatoustima dovoljno 15.000,00 kuna za njihov redovan rad te da se s ostalih
manifestacija od ukupno 110.000,00 kuna oduzme 10.000,00 za Big Band Makarska. Tako će
stavka Gradska Glazba iznositi 25.000,00 kuna, a Big Band Makarska 30.000,00 kuna.
Vijećnik Mate Židić daje prijedlog s obzirom na to da u ovom Financijskom plana ne vidi
manifestacija Šijavica, a smatra da je to bila dobra manifestacija te daje prijedlog da se za nju
izuzme 1.000,00 kuna iz stavke Ostale manifestacije.
Predsjednik daje na glasnje prijedlog vijećnika Ivice Šode – Cotića i to ove prijedloge
1.
Mali Zmaj i Makarska Cup – 40.000,00 kuna –
2.
Gradska Glazba Makarska – 25.000,00 kuna –
3.
Big Band Makarska – 30.000,00 kuna –
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Predsjednik stavlja na glasanje prijedlog vijećnika Mate Židica za manifestaciju Šijavicu
1.000,00 kuna.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
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Predsjednik konstatira i daje zaključak da je promijenjeni Financijski plan TZGM za
2019. godinu jednoglasno usvojen sa promjenama:
1.Mali Zmaj i Makarska Cup sa 30.000,00 kuna na 40.000,00 kuna - preneseno 10.000
kuna sa stavke Lutkarsko društvo Zlatousti 2.Gradska Glazba Makarska sa 20.000m,00 na 25.000,00 kuna kuna - preneseno
5.000,00 kuna sa stavke Lutkarsko društvo Zlatousti 3. Big Band Makarska sa 20.000 kuna na 30.000,00 kuna – preneseno iz stavke Ostale
manifestacije –
4.Manifestacija Šijavica sa 0,00 kuna na 1.000,00 kuna – preneseno iz stavke Ostale
manifestacije –
Sjednica Završava s radom u 14:20.
Zapisnik vodila
Sanja Glavina
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Ovjerovitelji zapisnika
Davor Glavina

Predsjednik
Jure Brkan

