TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA MAKARSKA

ZAPI S N I K
3. SJEDNICE TZGM
ODRŽANE
11. LISTOPADA 2018. GODINE

Makarska, listopad, 2018. godine

ZAPIS N IK
3. sjednice Turističkog vijeća TZGM održane dana 11. listopada 2018. godine u Gradskoj
vijećnici u 10:00 sati s početkom u 10,00 sati.
Nazočni članovi Turističkog vijeća:
Jure Brkan, predsjednik, članovi: Joško Lelas, Željko Kordić, Davor Glavina, Mate Židić, Ivica
Vuletić, Tonći Dragičević i Matko Pašalić.
Na sjednici su, također, prisutni: direktorica Turističkog ureda Hloverka Novak-Srzić,
voditeljica računovodstva Nikolina Leko te zapisničar, Sanja Glavina.
3. sjednicu Turističkog vijeća otvorio je predsjednik Jure Brkan koji je pozdravio prisutne
članove Turističkog vijeća.
Predsjednik je potvrdio da je sjednici prisutno 7 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 02. sjednice Turističkog vijeća TZGM od 19. srpnja 2018. godine;
2. Prijedlog naknada za rad članova Turističkog vijeća i Nadzornog odbora TZGM;
3. Odluka o raspolaganju financijski sredstvima direktora TZGM;
4. Analiza turističkog prometa grada Makarske za prvih devet mjeseci 2018. godine;
5. Ostvarenje plana do 31. kolovoza i Prijedlog rebalansa financijskog plana TZGM za
2018. godinu;
6. Prijedlog plana programa rada i financijskoga plana TZGM za 2019. godinu.

Predsjednik otvara raspravu po predloženom dnevnom redu.
Za riječ se javio vijećnik Davor Glavina, podsjeća na dogovor da se na svakoj sjednici
Turističkog vijeća iza 1. točke dnevnog reda predaje Izvješće direktorice od zadnje sjednice
Turističkog vijeća, dok na ovom dnevnom redu te točke nema.
Predlaže s obzirom da je proteklo dugo vremena, da direktorica podnese usmeno izvješće o
radu od zadnje sjednice ili da odgovori na pitanja vijećnika. Predlaže da se u dnevni red kao
zadnja točka uvrsti - Pitanja vijećnika.
Predsjednik predlaže s obzirom na to da je u dnevnom redu predviđena, Analiza turističkog
prometa grada Makarske za prvih devet mjeseci 2018. godine, da se ista preimenuje u - Izvještaj
direktorice o radu ureda od 2. sjednice Turističkog vijeća i Analiza turističkog prometa grada
Makarske za prvih devet mjeseci 2018. godine.

Davor Glavina ima primjedbu na točku, Analiza turističkog prometa grada Makarske za prvih
devet mjeseci 2018. godine koja je napravljena, kako je ustvrdio, suhoparno te traži da se za
sljedeći put statistika upotpuni i tekstualnim dijelom.
Davor Glavina naglašava da pod rednim brojem šest dnevnog reda; Prijedlog plana programa
rada i financijskog plana TZGM za 2019. godinu, ne može stajati takav naziv točke, s obzirom
na to da u materijalima nije predan Prijedlog plana programa rada za 2019. godinu. Ističe da su
to dva različita dokumenta te da se takvim trebaju i držati.
Predsjednik se složio s vijećnikom, predlaže naziv u Prijedlog financijskog plana TZGM za
2019. godinu.
Vijećnik Željko Kordić predlaže da naziv ide u Nacrt prijedloga plana financijskog plana za
2019. Godinu.
Direktorica TZGM ova točka išla na dnevni red samo kako bi uz sugestije vijećnika Program
financijskog plana ispao što kvalitetniji, te da će se isti predati potpun na sljedećem vijeću.
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.
1. Usvajanje zapisnika 02. sjednice Turističkog vijeća TZGM od 19. srpnja 2018. godine
2. Prijedlog naknada za rad članova Turističkog vijeća i Nadzornog odbora TZGM;
3. Odluka o raspolaganju financijski sredstvima direktora TZGM;
4. Izvještaj direktorice o radu ureda od 2. sjednice Turističkog vijeća i Analiza
turističkog prometa grada Makarske za prvih devet mjeseci 2018. Godine;
5. Ostvarenje plana do 31. kolovoza i Prijedlog rebalansa financijskog plana TZGM za
2018. godinu;
6. Nacrt financijskoga plana TZGM za 2019. Godinu;
Točka 1. dnevnog reda
Usvajanje zapisnika 02. sjednice Turističkog vijeća TZGM od 19. srpnja 2018. godine
Predsjednik je naglasio da su vijećnici dobili zapisnik u materijalu te otvara raspravu po pitanju
zapisnika
Davor Glavina zamolio je da se na str. 2. zapisnika u rečenici: „Za riječ se javio Davor Glavina
koji ističe dogovor da se na svakoj sjednici Turističkog vijeća iza 1. točke dnevnog reda predaje
Izvješće direktora od zadnje sjednice Turističkog vijeća, a na ovom dnevnom redu te točke
nema.”, da bi se dogovor trebao preimenovati u odluka.
Također predlaže izmjenu u zapisniku, da se na str. 3. zapisnika u rečenici ''Voditeljica
računovodstva istaknula je da je vijećnik Davor Glavina tražio da mu se dostavi Financijski
plan TZGM za 2018. godinu te su oni dostavljeni ne samo njemu već i ostalim vijećnicima.''
nadoda uz Financijski plan TZGM za 2018. i Program rada TZGM za 2018, vijećnik ističe da
je zatražio oba dokumenta te moli izmjenu u zapisniku.

Vijećnik Mate Židić nema primjedbi na ovaj zapisnik, ali je uočio gledajući zadnja tri
zapisnika da se na istima vrši cenzura. Zamolio je kolege da ubuduće ono što je izrečeno na
Turističkom vijeću bude preneseno na zapisniku.
Predsjednik predlaže da se ubuduće ako netko želi da nešto posebno uđe u zapisnik
kaže - Želim da to uđe u zapisnik, smatra da zapisnik ne mora biti doslovan prijenos jer se tu
ne radi o transkriptu te je nekada nemoguće sublimirati ono što je rečeno
Direktorica sa sigurnošću može reći da nije vršena cenzura te da zapisničarka Marina Ćorluka
sigurno nije vršila istu, ako je to tako ispalo, da je sigurno došlo do pogreške.
Željko Kordić dodaje da svatko može inzistirati na vijeću da se nešto korigira u zapisniku, ako
smatra da nije prenesen duh i smisao njegove izjave, argumentirati, te ukoliko se vijeće usuglasi
dolazi do izmijene u zapisniku. 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 pita ima li još primjedbi na zapisnik, kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik
zatvara točku 1. dnevnog reda i stavlja je na glasovanje.
Predsjednik konstatira i daje zaključak da je točka 1. dnevnog reda Usvajanje zapisnika
02. sjednice Turističkog vijeća TZG Makarske od 19. srpnja 2018. godine jednoglasno
usvojena uz promjenu:
- na str. 2. zapisnika u rečenici: „Za riječ se javio Davor Glavina koji ističe dogovor...''
mijenja u odluku.
- na str. 3 zapisnika u rečenici ''Voditeljica računovodstva istaknula je da je vijećnik Davor
Glavina tražio da mu se dostavi Financijski plan TZGM za 2018. godinu..'' nadoda uz
Financijski plan TZGM za 2018. i Program rada TZGM za 2018.

Točka 2. dnevnog reda
Prijedlog naknada za rad članova Turističkog vijeća i Nadzornog odbora TZGM;
Predsjednik je otvorio raspravu po točki 2. dnevnog reda. Zamolio je direktoricu da iznese svoj
prijedlog s obzirom na to da nije dobio nikakav prijedlog u materijalima.
Direktorica se zahvalila na danoj riječi. Naglasila je da TZGM tu odluku ostavlja članovima za
raspravu i da TZGM nema nikakav prijedlog. Odluku prepušta slijedom rasprave na prethodnoj
sjednici kada su neki članovi tražili naknadu.
Predsjednik predlaže da se raspravi u vidu dosadašnje prakse, odnosno o zajedničkom ručku
poslije sjednice ili o novčanim naknadama.
Većina vijećnika se složila kako je najbolje nastaviti dosadašnju praksu ručka poslije sjednice
Turističkog vijeća, dok bi se vijećnik Mate Židić odrekao bilo kakve vrste naknade jer smatra
da su vijećnici tu volonterski, kako bi pridonijeli Gradu i lokalnoj zajednici. Smatra da bi se ti
novci mogli iskoristit bolje, predlaže da se doniraju npr. Udruzi Sunce.

Predsjednik ističe da je Turističko vijeće TZGM bitna razina odlučivanja u Gradu te da o njemu
ovise bitne odluke za turistički razvoj Grada. Drži da se u Turističkom vijeću ne može raditi
volonterski te da su svi izabrani prema nekim kompetencijama. Rad u Turističkom vijeću je
ozbiljan posao i da se takvim treba i tretirati. Ručkovi su dobra praksa te da se na njima
realiziraju dobre ideje, rasprave i planovi.
Predsjednik pita ima li još kakvih prijedloga, pitanja.
Kako se nitko nije javio za riječ zatvara točku 2. dnevnog reda i daje Prijedlog odluke o
naknadama za rad članova Turističkog vijeća i Nadzornog odbora TZGM, da se naknade
provedu kroz ručkove poslije sjednica tijela TZGM (Turističko vijeće i Nadzorni odbor),
s tim da svaki put bude u drugom objektu, kod članova TZGM, isto tako da se sjednice
također održavaju kod članova TZGM.
Turističko vijeće TZG Makarske, a na prijedlog predsjednika TZG Makarske
jednoglasno donosi Odluku o naknadama za rad članova Turističkog vijeća i Nadzornog
odbora TZGM koja glasi.
utvrđuje se da se naknade za rad članova Turističkog vijeća i Nadzornog obora provedu
kroz ručak poslije sjednica tijela, s posebnim naglaskom da se isti održavaju svaki put u
drugom objektu, odnosno kod članova TZGM, isto tako da se sjednice tijela održavaju kod
članova TZGM.

Točka 3. dnevnog reda
Odluka o raspolaganju financijski sredstvima direktora TZGM;
Predsjednik otvara raspravu te daje riječ direktorici.
S obzirom na prethodne sjednice na kojima je vijećnik Davor Glavina tražio odluku o
utvrđivanju granice ovlasti za zastupanje turističke zajednice i raspolaganje financijskim
sredstvima, direktorica TZ-a priložila je „Odluku o izvršenju Financijskog plana TZ Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu“u kojoj u čl. 2 piše da „Predsjednik Turističke
zajednice Splitsko-dalmatinske županije ovlašćuje direktora Turističke zajednice Splitsko –
dalmatinske županije, da u hitnim situacijama odlučuje o iznosima do 300 tisuća kuna
pojedinačno". Direktorica predlaže da se prema tom primjeru postupi i u TZGM. Direktorica
ne predlaže iznos, ostavlja odluku o limitu vijećnicima.
Predsjednik je pročitao navedenu odluku vijećnicima.
Predsjednik navodi da se odluka odnosi na Turističku zajednicu Splitsko – dalmatinske
županije, smatra je dobrom, ali da sadrži i druge dijelove, ne samo financijske te da je propisana
statutom Turističke zajednice Splitsko – dalmatinske županije. Postavlja pitanje dali u Statutu
TZGM postoji sličan članak.
Vijećnik Davor Glavina ovu odluku temelji na Zakonu o Turističkim zajednicama, te se odluka
o samostalnom raspolaganju financijskim sredstvima direktora Turističke zajednice mora

donijeti na početku svake godine, a odnosi se na Financijski plan. Nadodaje da je isti članak
spominjao na prethodnim sjednicama.
Predsjednik posebno ističe Čl. 1. odluke o izvršenju Financijskog plana TZ Splitsko –
dalmatinske županije za 2018. godinu, a on glasi:
Čl. 1.
Za izvršenje Financijskog plana za 2018. godinu zadužuje se Turističko vijeće i direktor
Turističkog ureda.
Skupština ovlašćuje Turističko vijeće i direktora da u toku godine može, u okviru ukupne svote,
vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Financijskog plana u skladu sa dopunama i
izmjenama u Programu rada za 2018. godinu.

Davor Glavina ističe da Turističko vijeće ima veće ovlasti od direktora i ne vidi potrebu za
primjenom tog članka, već da se koordinacijom između vijeća i direktora može sve korigirati,
što se tiče preraspodjele i prenamjene pojedinih stavki kao što je navedeno u Čl. 1 priložene
odluke.
Vijećniku Željku Kordiću primjerenija je formulacija da Skupština ovlašćuje Turističko vijeće
da na prijedlog direktora može raditi preraspodijele između stavki. Direktor samostalno nikako
ne bi trebao ni u jednoj organizaciji mijenjati stavke financijskog plana, smatra da bi se takve
odluke trebale donositi zajednički.
Predsjednik ponavlja kako u članku stoji da Skupština zadužuje Turističko vijeće i direktora, te
se opet ponavlja da Skupština ovlašćuje Turističko vijeće i direktora. Ističe da su i zaduženja i
ovlasti jedinstveni i kod Turističkog vijeća i direktora.
Za riječ je javlja vijećnik Joško Lelas, smatra da bi se trebali vratiti na ono što je napisano u
samoj odluci i ono što stoji u zakonu. Ističe da je logično da se u prihvaćenomu Financijskom
planu ukoliko je Skupština odobrila taj Financijski plan, unutar okvira može preraspodjeljivati,
dok svako probijanje stavki do 5% vodi do rebalansa. Nadodaje da se može mijenjati u sklopu
neke grupe, ali sama ako je u okvirima financijskog plana i programa rada, koji je prethodno
odobren od strane Skupštine.
Željko Kordić nadodaje da stoji u priloženoj odluci, članak 1., ''u skladu sa dopunama i
izmjenama u Programu rada.''
Joško Lelas pojašnjava da se ovdje ne radi o potrošenim novcima na projekte koji su predviđeni
prema financijskom planu Već da prema ovome Financijskom planu TZGM potrošila 600 tisuća
kuna koji nisu predviđeni financijskim planom, isti trošak nije popraćen nijednom odlukom
Turističkog vijeća. Samim tim Turističko vijeće izložilo direktoricu problemima, a i same
članove Turističkog vijeća, jer nisu donijeli limite kojim direktorica može individualno
raspolagati.
Vijećnik Davor Glavina, naglašava da ova odluka koja je prezentirana samo dijelom pokriva
ono što se traži u ovoj točki dnevnog reda. Točka 7., u Zakonu o turističkim zajednica i pod
točkom 17. u Statutu TZGM, jasno stoji da turističko vijeće donosi i utvrđuje granice ovlasti.

Ukoliko vijeće prihvati iznos od 300 tisuća kuna, smatra da vijeće nema što raditi, jer
sublimirajući rad, vijeće jedino čime se bavilo su pravilnici, odluke, dok nije donijelo ni jednu
odluku o raspolaganju novca u TZGM. Ističe da su Makarska Connexion i Labuđe jezero
doneseni u okviru 300 tisuća kuna i da se ne može samostalno donijeti takva odluka. Član
smatra da TZGM radi po Financijskom planu koje nije donijelo ni Turističko vijeće, a ni
Skupština, već direktorica sama.
Željko Kordić misli da direktorica nije zahtijevala iznos u visini od 300 tisuća kuna.
Predsjednik nadodaje da je direktorica htjela samo iznijeti prijedlog odluke iz županije po
kojemu se Turističko vijeće može voditi, a i ne mora.
Direktorica se složila sa predsjednikom te ističe da je htjela pokazati kako se radi u županiji, a
od vijeća očekuje da raspravi u normalnim okvirima koji su potrebni za normalan rad TZ-a.
Predsjednik proračun Turističke zajednice Splitsko – dalmatinske županije oko 12 milijuna
kuna, a TZGM duplo manji što dovodi da bi iznos ovlasti direktorice bio oko 150 tisuća kuna.
Davor Glavina se ne slaže s predsjednikom te smatra da to nema smisla s obzirom na to da ni
jedna stavka u Financijskom planu ne prelazi 150 tisuća kuna. Ističe da vijeće neće limitirati
dogovorenu stavku, već ako je stavljeno za neku manifestaciju npr. 100 tisuća kuna Vijeće se
neće miješati, već će se miješati ukoliko neka manifestacija premaši iznos veći od planiranog
od financijskog plana.
Predsjednik želi konkretizirati iznose limita ovlasti, smatra da iznos limita od 50 tisuća kuna
otežava poslovanje s obzirom na to da bilo koji kvalitetniji proizvod premašuje tu cifru. Bilo da
je riječ o autorskim pravima, marketingu, ozbiljnim glazbenicima itd..
Željko Kordić predlaže da to bude na nivou 50 tisuća kuna jer smatra da je to dovoljno za
samostalno raspolaganje i odlučivanje, jer je riječ o stavkama koje nisu predviđene stavkama
Financijskog plana. Nadalje smatra da nije problem sazvati Turističko vijeće ukoliko nešto
prelazi te okvire, ne smatra da je ovo vijeće kontraproduktivno, već da podržava rad ureda i da
ga žele popratiti i poduprijeti, a ne ograničiti i ne omogućiti rad, ali ukoliko iznos bude veći od
njegovog prijedloga da Turističko vijeće nema što raditi nakon što usvoji Financijski plan i
Prijedlog rada.
Direktorica se se javlja za riječ, smatra da po tome ni vije TZSDZ nema što raditi, te ističe da
ona ovu prezentiranu odluku shvaća kao duh povjerenja ili nepovjerenja, jer bilo da je riječ o
iznosu od 20 do 150 tisuća kuna ona pokazuje povjerenje Turističkog vijeća, ali za nju iznos od
50 tisuća kuna predstavlja nepovjerenje. Smatra da se konzultira sa svima i predsjednika
upoznaje sa djelovanjem TZ-a , otvorena za svaku kritiku i raspravu. Samim tim ovu odluku o
limitu smatra iskazivanjem nepovjerenja prema njenom djelovanju u TZ-u, gledajući kako je
skupština i vijeće TZSDZ dalo povjerenje svome direktoru ovom odlukom. Direktorica ističe
da je ona za ograničenje, ali cifra od 50 tisuća kuna je poruka za nju i javnost
Predsjednik se složio sa direktoricom što se tiče poruke prema javnosti.
Član Mate Židić se javlja za riječ te smatra da u ovoj odluci stoji da se ne smije iskakati iz
okvira financijskog plana, već pretakati iz stavke u stavku. Ističe kada je Turističko vijeće biralo
direktoricu dalo joj je potpuno povjerenje i jednoglasno prihvatilo, bez sumnje u rad direktorice.

Slaže se da je direktorica svojim radom zaslužila limit od 120 tisuća kuna, jer je vidljiv pomak
u radu TZGM.
Davor Glavina smatra da je se sami limit krivo shvaća, ako je Program rada financijskog plana
dobro odmjeren i opisan nema se o čemu tu raspravljati. Pojašnjava da se limit od 50 ili 150
tisuća kuna odnosi na izvanredne događaje. Također ističe da članovi vijeća TZGM nisu
delegati iz različitih djelova županije, već ukoliko se vijeće sazove za sutra vijećnici se mogu
sastati i donijeti odluku. Nadalje ističe što se tiče povjerenja, kako je onda TZGM samostalno
donio odluke o Makarska Connexionu, Labuđem Jezeru, Milanu, Zlatoustima bez odluke
vijeća, te ga zanima kako to izgleda što se tiče povjerenja prema vijeću. Ističe da je sve te
informacije doznao iz novina i da je na prethodnim sjednicama Turističkog vijeća više puta
pitao ''što je Labuđe jezero i koliko košta'', nikada nije dobio odgovor. Uz dobar financijski plan
i prijedlog plana, limit u iznosu od 50 tisuća kuna dovoljan je za poslovanje, te ukoliko se
dogodi hitna situacija o odluci u iznosu od 300 tisuća kuna da se vijeće može sastati odmah da
donese tu odluku.
Predsjednik moli za riječ te naglašava da je on kao predsjednik pristupio direktorici zbog ulaska
Novog Vremena u Europu. Siguran je da svi znaju što to znači za grad poput Makarska. Smatra
da bi bio veliki propust TZGM da ne sudjeluje u ovom velikom događaju za naš grad. Samim
planom se ovaj događaj nije mogao predvidjeti zbog toga je ušao u rebalans. Smatra da se
dogodio nekakav drugi događaj da moramo u hitnim slučajevima odlučivati ne bi mogao snositi
toliku odgovornost da odlučuje u okviru 50 tisuća kuna, te ističe da je iznos o samostalnom
odlučivanju od 120 tisuća kuna unutar normalnih okvira za rad.
Davor Glavina se ne bi složio sa predsjednikom, jer smatra da je okvir od 50 tisuća kuna u
normalnim razmjerima te da se vijeće može organizirati za jedan dan ukoliko je riječ o većim
iznosima, te da će se bilo koja dobra opravdana akcija prihvatiti.
Željko Kordić se javlja te ističe da se ništa ne događa tako značajno da se treba sutra odnosno
danas riješiti. Nadodaje da se Novo vrijeme nije plasiralo u Europi danas i da sutra odmah treba
donijeti odluku, već je riječ o većem vremenskom periodu kada se mogu donijeti pravovaljane
odluke. Ističe da Turističko vijeće usvaja Financijski plan, raspoređuje sve prihode Financijskog
plana. Pita se koliko to TZGM planira imati prihoda, da ih mogu raspoređivati, odnosno koliko
se može dogoditi vanrednih situacija da možemo raspoređivati iznose od 150 tisuća kuna.
Smatra da se oni ne mogu dogoditi vanredne situacije, eventualno jedna, a da se ona ne može
planirati financijskim planom i prijedlogom plana.
Direktorica ističe da je to stvar poruke, te da Turističko vijeće kontrolira sva sredstva te ima sve
uvide u dokumente TZGM.
Predsjednik ističe da je uvjeren da direktorica nikada neće iskoristi ovu stavku.
Igor Dragičević nadodaje da moramo iskazati povjerenje direktorici.
Član Ivica Vuletić pita dali se prošlim direktorima uvodilo ograničenje u raspolaganju novca,
Predsjednik odgovara da prošli direktor nije imao ograničenja kao ni on, dok je Davor Glavina
kao direktori imao ograničenje od 20 tisuća kuna.

Direktorica naglašava da se uvidom u dokumente u tom razdoblju nije pronašla niti jedna
odluka kao niti jedan pisani trag u zapisniku Turističkih vijeća o limitu bivšeg direktora Davora
Glavine.
Mate Židić ističe da se za istu stvar ne može iskoristi više puta određeni iznos, smatra da bi to
trebalo ući u tekstualni dio.
Predsjednik smatra da ovaj iznos mora biti u normalnim okvirima, baš zbog te poruke prema
javnosti. Riječ je o jednokratnoj hitnoj situaciji. Prijedlog predsjednika je da ograničenje bude
u iznosu od 120 tisuća kuna te da preformulira kao članak 2. priložene odluke TZSDZ..
Predsjednik predlaže dva prijedloga, prijedlog o iznosu ograničenja od 75 tisuća kuna
koje predložio član Željko Kordić prijedlog od 120 tisuća kuna koje je predložio sam on.
- Na temelju čl. 27 točka 15. Statuta, Turističko vijeće utvrđuje granice ovlasti za
zastupanje Turističke zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima kad se radi o
hitnim situacijama, ovlašćuje se direktor ureda da odlučuje o iznosima do 120 tisuća kuna
pojedinačno.
- Na temelju čl.27 točka 15. Statuta, Turističko vijeće utvrđuje granice ovlastii za
zastupanje Turističke zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima, kad se radi o
hitnim situacijama, ovlašćuje se direktor ureda da odlučuje o iznosima do 75 tisuća kuna
pojedinačno
Predsjednik predlaže da se glasa za oba dva prijedloga pojedinačno.
Predsjednik stavlja na glasovanje prvi prijedlog u iznosu od 75 tisuća kuna. Sa dva glasa
za, te pet protiv prijedlog o raspolaganju financijskim sredstvima u iznosu od 75 tisuća
kuna nije dobio dovoljan broj glasova.
Predsjednik stavlja na glasovanje drugi prijedlog u iznosu od 120 tisuća kuna koji je
prihvaćen sa pet glasova za, te dva protiv.
Predsjednik zaključuje raspravu te konstatira da je Turističko vijeće sa 5 glasova za, te 2 protiv
donijelo odluku o raspolaganju financijskih sredstva direktora TZGM u iznosu od 120
tisuća kuna i to pod ovom formulacijom.

Na temelju članka 27. Točka 15. Statuta Turističke zajednice grada Makarska,
Turističko vijeće, na sjednici održanoj dana 19. listopada 2018. godine, donosi
ODLUKU
odluku o raspolaganju financijskih sredstva direktora TZGM

utvrđuju se granice ovlasti za zastupanje Turističke zajednice i raspolaganje
financijskim sredstvima, kad se radi o hitnim situacijama, ovlašćuje se direktor ureda da
odlučuje o iznosima do 120.000,00 kn pojedinačno.

Točka 4. Dnevnog reda
Izvještaj direktorice o radu ureda od 2. sjednice Turističkog vijeća i Analiza turističkog
prometa grada Makarske za prvih devet mjeseci 2018. godine.
Predsjednik daje riječ direktorici I napominje da je posljednja sjednica bila 19. srpnja.
Direktorica započinje svoje izvješće koje se temeljilo na realizaciji manifestacije u sklopu
Makarskog Kulturnog Ljeta, predsezone i posezone. Napominje da je godišnji proračun
MKLJ-a u gradskom proračunu bio smanjen te se TZG maksimalno uključio u organiziranje
manifestacija, kako bi naši gosti imali najbolji proizvod. Ističe da su tri najveće i temeljne
manifestacije ovog ljeta, koje su u dobile najviše medijske ali i što se tiče posjetioca pažnje,
bile Makarska Connexion, Immperial Russian Balet te Jazz Festival koje su u organizaciji
same turističke zajednice.
Makarska Conenxion je craft festival s istaknutom gastronomskim dijelom. Festival je jedan
od 4 festivala takve vrste u Europi. Samim festivalom stvorila se nova pozornicu za
manifestacije, posjetilo ga je više tisuća ljudi te je dobio veliku medijsku pažnju. Ističe da su
craft događanja postala ono po čemu turisti planiraju svoj dolazak, što je odlično iskoristio
Zagreb.
Sljedeća manifestacija koju posebno spominje je Labuđe jezero, koje je potpuno novi
turistički proizvod u vidu kulturnog turizma. Smatra da se prethodnih godina novci trošili na
predstave i ostale manifestacije koje su za lokalno stanovništvo, dok je Labuđe jezero
namijenjeno za sve, naše goste i građane.
Na Jazz festival je TZGM potrošio nešto više novca nego što je predviđeno, zbog izvrsnih
glazbenih ali i umjetničkih lica poput Stefanovskog, Matije Dedića, Radojke Šverko, Gabi
Novak, Radojka Šverko. Direktorica ove tri manifestacije ističe kao najveće manifestacije
ovog ljeta.
Osim njih TZGM je povećao broj ribarskih večeri, zbog velikog interesa gostiju. Direktorica
smatra da Makarska nije više malo turističko mjesto koje ovisi o pučkim feštama. Napominje
da će se u budućnosti Ribarske večeri trebati organizirati na drugačiji način.
Za kraj spominje Apollo Jazz festival s preko 40 organiziranih koncerata, a TZGM, je aktivno
sudjelovao u organizaciju. Reakcije su odlične te sa sigurnošću ističe da se sljedeće godine
biti još bolje. Kao ključnu stvar ističe organiziranje manifestacije u predsezoni i posezoni koji
su glavni naglasci na rad TZGM.
Predsjednik predstavlja Analizu turističkog prometa.
Noćenja su ista kao lani dok su se dolasci malo povećali. Dobro je za istaknuti da je broj
noćenja u domaćinstvu i u hotelima ostao isti kao lani, dok imamo pad noćenja u kampovima
zbog zatvaranja jednog od kampova, Kampa Jure. Kao negativnu stvar ističe rast noćenja u

nekomercijalnom smještaju, gdje možemo vidjeti trend prodaje stanova ljudima koji nisu
stanovnici.
U samoj strukturi gostiju da se primijetiti da je Poljska i dalje vodeća, ali sa značajnim padom
u noćenjima od 9%, te napominje da se to nije dogodilo u prethodnih 9 godina. Nijemci su u
laganom padu za što vežemo Kamp Jure. Pozitivan trend rasta vidi u UK, Italije, Ukrajini i
Finskoj. Smatra da se nacijama poput UK, Italije, Ukrajine I Finske treba posvetiti dodatna
pažnja, te odraditi marketinške aktivnosti na njihovim emitivnim tržištima.
Predsjednik otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.
Noćenja su ista kao lani dok su se dolasci malo povećali. Dobro je za istaknuti da je broj
noćenja u domaćinstvu i u hotelima ostao isti kao lani, dok imamo pad noćenja u kampovima
zbog zatvaranja jednog od kampova, Kampa Jure. Kao negativnu stvar ističe rast noćenja u
nekomercijalnom smještaju, gdje možemo vidjeti trend prodaje stanova ljudima koji nisu
stanovnici.
U samoj strukturi gostiju da se primijetiti da je Poljska i dalje vodeća, ali sa značajnim padom
u noćenjima od 9%, te napominje da se to nije dogodilo u prethodnih 9 godina. Nijemci su u
laganom padu za što vežemo Kamp Jure. Pozitivan trend rasta vidi u UK, Italije, Ukrajini i
Finskoj. Smatra da se nacijama poput UK, Italije, Ukrajine I Finske treba posvetiti dodatna
pažnja, te odraditi marketinške aktivnosti na njihovim emitivnim tržištima.
Predsjednik otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.
Davor Glavina pita direktoricu tko je radio analizu turističkog prometa, direktorica govori da
je odlaskom Jure Brkana, sadašnjeg gradonačelnika, za to zadužen povjerenik za informiranje
Matko Buljan. Davor Glavina ističe da cijeni njegov rad, ali ovu analizu smatra sramotnom,
bez ikakve obrade. Nadalje Davor Glavina smatra da u samom izvještaju o turističkom
prometu treba stajati dob naših gostiju, također vremenska distribucija boravka gosta na našoj
destinacija. Sustav prijave i odjave eVisitor može izvaditi sve podatke koji su uneseni, od
spola, datuma rođenja, prebivališta, dana boravka itd.. Davor Glavina za sljedeće vijeće traži
da se nadopuni navedena analiza jer o istoj na ovakav način nema smisla raspravljati.
Direktorica se slaže Davorom Glavinom te traži da se stave u zapisnik sve opaske Analize
turističkog prometa u prvih devet mjeseci.
Gosp. Kordić složio sa svime prije izrečenim, smatra da ovo nije analiza, već informacija te
da ona ukazuje na određene trendove te daje signale kako planirati na marketinške aktivnosti
na pojedinim tržištima koja su nam inače tradicionalno sklona. Tradicionalna tržišta koja su
zadnjih godina držala i osiguravala rast noćenja u Makarskoj su u padu, a riječ je o Poljskoj,
Češkoj, u Slovačkoj. Smatra da bi to trebao biti orijentir, u dogovoru sa županijskom
turističkom zajednicom, da se promidžba Makarske poveća na tim tržištima, jer tržišta na
kojima smo prepoznati ne smijemo zanemariti.
Nadalje Željko Kordić osvrće se na izvještaj o radu turističkog ureda između dvije sjednice,
pohvalio je rad TZ-a te smatra da je smjer dobar, a i dinamika je sasvim zadovoljavajuća.
Izdvaja da bi trebalo iskoristiti ovogodišnja iskustva te ih primijeniti na buduće manifestacije.
Činjenica da manifestacije većih razmjera i medijski atraktivne trebalo razmisliti kako
financijske troškove bolje kontrolirati. Smatra da bi za Makarska Connexion još netko trebao

snositi dio troškova jer je činjenica da će proračun festivala rasti, te se postavlja pitanje kako
ga u budućnosti financirati.
Željko Kordić iskoristio je pravo svakog člana Turističkog vijeća, te zatražio specifikaciju
troškova manifestacija, za Makarska Connexion te Labuđe Jezero, s nazivima pružatelja
usluga, vrste usluge te iznosom. Ističe da je ovo čisto informativno da se sagleda kako bolje
organizirati manifestacije u budućnosti, pogotovo Makarska Connexion koji se planira
dugoročno organizirati i planirati.
Direktorica se javlja za riječ te objašnjava da je Immperial Russian Balet bio besplatan našim
građanima i turistima, kao što je to praksa u Zagrebu i Beču, orkestri sviraju po trgovima
besplatno. Smatra da postoji puno manifestacija vani u svijetu koji se ne naplaćuju.
Direktorica drži da je bio puno bolji medijski efekt napravila Makarska zbog besplatnih
karata, nego Brač, Split i Zadar gdje su se karte naplaćivale. Labuđe jezero je koštalo 200
tisuća kuna, dok je Gibonni koje se prošle godine održavao koštao 150 tisuća, a gradu nije
donio ništa.
Nadalje što se tiče Makarska Connexiona da je TZGM uložio znatne novce, gdje je pomogla i
TZSDŽ s 80 tisuća kuna i HGK s 5 tisuća kuna. Smatra da sami festival nije imao svoju
komercijalnu stranu, jer sami pivari nisu zarađivali, svaki dan se točilo drugo pivo, Makarska
Connexion jedan od četiri festivala u Europi koji se može pohvaliti ovakvim tipom
organizacije.
Željko Kordić ne bi htio da se krivo shvati, te da je on kao član Turističkog vijeća ponosan na
Labuđe jezero i Makarska Connexion.
Predsjednik smatra s obzirom na to da je ovo bila prva godina da mu je shvatljivo da je
TZGM sve plaćao kako bi namamili festival da dođe u Makarsku, ali drži da se treba
promijeniti filozofija rada, te da treba omogućiti tehničke stvari, a da oni moraju platiti
kotizaciju kako bi sudjelovali u festivalu.
Direktorica se ne slaže s predsjednikom, te drži da će Makarska Connexion otići na drugu
destinaciju jer je on potpuni turistički proizvod koji je potreban TZGM.
Joško Lelas manifestacije drži dobro odrađenim ali smatra da su se financije što se tiče
prezentacija u inozemstvu smanjile, a da bi trebali privlačiti turiste u našu destinaciju
Direktorica stavka sajmova objašnjava da se smanjila iz tog razloga što oni nemaju toliki
utjecaj dolaska gosta na destinaciju, s obzirom na razvitak digitalnih medija i samog
marketinga. Nadalje ističe da je smanjenje financija prezentacije prema vani i politika HTZ-a,
te da na sastanku direktora Turističkih zajednica Splitsko – dalmatinske županije se ustvrdilo
da digitalno reklamiranje destinacije današnjica, a to se može vidjeti i prema odlukama HTZa.
Davor Glavina podsjeća da je bilo rečeno da će se na vijeću raspraviti na koje sajmove ide
TZGM.
Mate Židić ističe da je iz ove statistike vidljivo da je Makarska ovisna o masovnom turizmu,
navodi poražavajuću činjenicu da su nam ukupna noćenja Poljskih državljana jednaka kao
noćenja drugih destinacija skupa. Smatra da sve marketinške aktivnosti trebaju biti usmjerene

na zemlje poput Njemačke, Švedske, Finske, Švicarske. Naglašava da Makarska mora
izbjegavati masovni turizam, jer Makarska nema kapacitete za prihvatiti toliki broj ljudi.
Predsjednika zabrinjavaju objekti u domaćinstvu, odnosno u privatnom smještaju, koji su
porasli za 1000 kreveta od prošle godine, a vidljivo je da se trend nastavlja iz godine u
godinu. Pojedina tržišta dolaze u objekte u domaćinstvu, te se stvara problem popunjenosti
privatnog smještaja. Predsjednik vidi izlaz u promoviranju Makarske kao obiteljske
destinacije i u dobroj suradnji s turoperatorima koji popunjavaju obiteljski smještaj.
Davor Glavina pita direktoricu zašto u prospektu koji je tiskan ove godine u okviru
Makarskog prospekta promovira se Makarska Rivijera, također spominje plakate pojedinih
manifestacija, grafički i vizualno odrađenih na jako lošoj razini. Daje opasku na engleski
prijevod Mletačke bitke, plakat o Festivalu ribe nema prijevoda na engleski jezik, a vizualno
jako loše posložen. Smatra da se ovakve stvari ne smiju događati, te ističe da su ovo sve
dobronamjerne primjedbe. Pohvaljuje smeđu signalizaciju, ali je uvidio da se neka mjesta još
nisu popunila.
Za riječ se javio Ivica Vuletić, ističe da je obiteljski smještaj na lošoj razini, većina smještaja
ima tri zvjezdice te smatra da se trebaju nekako iznajmljivači potaknuti da podignu kategoriju
smještaja. Ima velike problema zbog kućnog reda, jer se gosti ne pridržavaju istoga, daje
prijedlog da TZGM zaposli dva turistička redara koji drže do kućnog, jer dolaskom policije
stvara se druga slika.
Predsjednik je zatražio od ureda TZGM da istraže zakonski kako bi se mogao zaposliti
turistički redar.
Vijećnik Igor Dragičević smatra da bi se pod hitno trebao riješiti problem plaže, šetnice, jer
takav kaos Makarska nije zaslužila.
Direktorica smatra da je plaža postala jedan od najvećih problema naše destinacije.
Željko Kordić problem vidi na javnim površinama gdje se gosti kreću, zakrčenoj šetnici,
infrastrukturi te najveći problem plaže. Smatra da raspravom se neće ništa riješiti već
djelovanjem, na plaži nije onog sadržaja koji smanjuju plažu. Prijedlog vijećnika da Turistički
ured i Grad moraju napraviti studiju za povećanje plažnih prostora na cijelom prostoru Grada
Makarske i krenuti u realizaciju istoga.
Predsjednik nadodaje da je veliki problem prostorni plan koji još nije donesen, ističe da će se
njim korigirati neke stvari koje sada stvaraju nered.
Predsjednik zaključuje ovu točku dnevnog reda te konstatira da je izvješće direktora
između dvije sjednice primljeno na znanje Turističkom vijeću, ali na sljedećoj sjednici
traži se
- da uz analizu turističkog prometa stoji tekstualna nadopuna izvješća, uz naznaku
vremenskog perioda boravka gostiju i spola.
- da se vijećniku Željku Kordiću dostave specifikacije troškova Makarska Connexiona i
Labuđeg jezera
Predsjednik zatvara točku 4. Dnevnog reda.

Predsjednik predlaže da se zbog tehničkih grešaka u zadnje dvije točke, iste prebace na
sljedeće Turističko vijeće zbog kvalitetnije rasprave, a to su:
Ostvarenje plana do 31. kolovoza i Prijedlog rebalansa financijskog plana TZGM za
2018. godinu;
Prijedlog plana programa rada i financijskoga plana TZGM za 2019. Godinu;
Članovi su jednoglasno prihvatili prijedlog predsjednika, sljedeća sjednica zakazana je
za 29. Listopada.
Zahvalio se članovima vijeća na radu.
Sjednica je završila s radom u 13:30.
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