ZAPISNIK
8. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA
TZGM ODRŽANE
13. KOLOVOZA 2019. GODINE
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Prilozi pod točkom Dnevnog reda – 1.,2.,3.,4.,

ZAPISNIK
8. sjednice Turističkog vijeća TZGM održane dana 13. kolovoza 2019. godine s početkom u
12,00 sati u prostorijama Turističke zajednice grada Makarske.
Nazočni članovi Turističkog vijeća:
Jure Brkan, predsjednik, članovi: Joško Lelas, Matko Marić, Davor Glavina,
Ivica Šoda-Cotić, Ivica Vuletić, Igor Dragičević.
Na sjednici nisu nazočni (opravdano): Matko Pašalić i Mate Židić
Na sjednici su, također, nazočni: direktorica Turističkog ureda Hloverka Novak-Srzić,
voditeljica računovodstva Nikolina Leko te zapisničar, Sanja Glavina.
8. sjednicu Turističkog vijeća otvorio je predsjednik Jure Brkan koji je pozdravio nazočne
članove Turističkog vijeća.
Predsjednik potvrđuje da je na 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 7. sjednice Turističkog vijeća TZGM od 22. svibnja 2019.
god;

2.

Izvještaj o radu ureda od posljednje sjednice Turističkog vijeća;

3.

Financijski izvještaj o prihodima i rashodima od 01. siječnja do 30. lipnja
2019. godine;

4.

Mišljenje Turističkog vijeća na Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu
turističke pristojbe;
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Za riječ se javio vijećnik Vuletić Ivica koji je izrazio želju da posebno istakne radnika TZGM
na radnom mjestu stručnog suradnika za posebne projekte. Predlaže da se uvrsti točka u kojoj
bi se raspravljalo o toj temi. Mišljenja je da bi ista trebala biti nagrađena podizanjem
koeficijenta u samoj sistematizaciji rada, da bude ravnopravna s obzirom na ostale
koeficijente u Pravilniku o sistematizaciji rada TZGM. Smatra da djelatnik zaposlen na mjestu
Stručnog suradnika za posebne projekte ima najmanji koeficijent, a što po njemu nije u skladu
sa radom djelatnika TZGM. Ističe da je djelatnik dostupan svima 0/24, organizira
manifestacije, radi tehničke stvari te vodi administraciju ureda, odnosno u svim poslovima
TZGM njen je rad zastupljen.
Predsjednik se zahvalio vijećniku, ističe da je isti dobro primijetio kvalitetan rad djelatnika
zaposlenog na mjestu Stručnog suradnika za posebne projekte, nadodaje da će se na jednim od
sljedećih sjednica vijeća o tome raspravljati i vidjeti ima li se prostora u financijskom planu
da se isto provede. Predsjednik predlaže direktorici ureda da pripremi materijale što se tiče
ovoga prijedloga, odnosno da podnese sve potrebne dokumente, zaključke i izviješća po
kojima bi se mogao provesti prijedlog vijećnika Ivice Vuletića.
Predsjednik daje zaključak da direktorica i ured moraju pripremiti materijale odnosno
Pravilnik o sistematizaciji o radu TZGM i Pravilnika o plaćama TZGM kako bi se moglo
kvalitetno raspraviti o prijedlogu vijećnika Ivice Vuletića.
Kako nije bilo nikakvih nadopuna niti kritika na predloženi dnevni red na glasanje. Dnevni
red 8. sjednice Turističkog vijeća jednoglasno je usvojen.

Točka 1. dnevnog reda:
Usvajanje zapisnika 7. sjednice Turističkog vijeća TZGM od 22. svibnja 2019.
Predsjednik otvara 1. točku dnevnog reda po pitanju zapisnika.
Za riječ se javio Davor Glavina, koji smatra da nakon odluke u zapisnik ulaze stvari koje
vijećnici posebno naglašavaju za koje žele da uđu u zapisnik, da su zapisnici suhoparni i da bi
zapisničar sam trebao uvrstiti bitne stvari u zapisnik, bez naglašavanja vijećnika.
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Nadalje ističe da bi ovjerovitelj zapisnika u roku od 3 radna dana trebao dobiti zapisnik na
pregled te ističe da se to u budućnosti i provodi.
Također daje primjedbu na uporabu stranih riječi u samom zapisniku s obzirom na to da na
sve te riječi imamo uglavnom hrvatske prijevode.
Predsjednik konstatira da je zapisnik 6. sjednice Turističkog vijeća TZGM od 25.
ožujka 2019. g. jednoglasno usvojen uz zaključak da se isti mora dostaviti nakon 3 dana
od održavanja sjednice na pregled ovjerovitelju zapisnika.
Točka 2. dnevnog reda:
Izvještaj o radu ureda od posljednje sjednice Turističkog vijeća;
Predsjednik je otvorio raspravu po točki 2. dnevnog reda. Zamolio je direktoricu da podnese
svoje izvješće.
Direktorica naglašava kao prednost da su ove godine manifestacije počele rano, te je
predsezona bila uspješna, a nastavit će se s manifestacijama i u posezoni, kad će u suradnji s
agencijom Apolo biti održan Internacionalni Jazz festival.
Istaknula bih suradnju s cijelom Makarskom rivijerom, te Vrgorcem i Imotskim. Poseban
naglasak stavila bih na tvrtku koju smo uzeli za razvoj cikloturizma, koji je zbilja važan te uz
Makarsku kao odmorišnu destinaciju stavljamo i aktivnosti u predsezoni i posezoni.
Što se tiče tvrtke za razvoj cikloturizma, sklopljen je trogodišnji ugovor, gdje su točno
navedene stavke koje će biti poduzete, od obilježavanja staza do manifestacija.
Naglašava kako je TZ Makarska od Splitsko-dalmatinske županije dobila 124 tisuće kuna za
taj projekt, te će krajem rujna ili početkom listopada tvrtka dostaviti konačnu analizu i
upriličiti prezentaciju.
Nakon izvješća direktorice ureda, otvorena je rasprava.
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Vijećnik Joško Lelas upitao je direktoricu o cijeni dva spota, direktorica iznosi da su pristigle
dvije ponude te da je prihvaćena ona manja, odnosno dva spota koja zasebno koštaju po
20.000,00 kuna – ukupno dva spota 40.000,00 kuna.
Predsjednik vijeća Jure Brkan ističe kako je statistika korektna te je Makarska po svemu i
dalje obiteljska destinacija, te statistika uključuje velik broj djece do 17 godina, te odraslih od
35-40 . Posebno ističe kako je pozitivno što Makarska bilježi porast broja noćenja u
privatnom smještaju, osobito u smještaju s 4 zvjezdice, a to pokazuje kako se ulaganja u
podizanje kvalitete u privatnom smještaju isplate.
Direktorica ureda ističe kako iznajmljivače treba poticati na ulaganja u podizanje kvalitete i
time rast nivoa kategorizacije.
Vijećnik Davor Glavina ponovno upozorava kako u nazivima manifestacija nije potrebno
koristiti strane izraze, kao npr. Krafting, te kako to treba pokušavati na izmjene.
Vijećnik Davor Glavina naglašava kako na web stranici TZ-a u pristupu informacijama,
planovi i izvješća, u 2019,.god nije ništa objavljeno, niti jedno vijeće niti skupština, a
posebice da ono što je objavljeno prethodnih godina nije vremenski sortirano.
Direktorica ističe da će sve njihove primjedbe biti riješene do sljedeće sjednice.
Nakon rasprave predsjednik pita javlja li se još netko za riječ.
Kako se nitko nije javio za riječ Predsjednik zaključuje 2. točku dnevnog reda te
konstatira i daje zaključak da je Izvještaj o radu ureda od posljednje sjednice
Turističkog vijeća primljeno na znanje Turističkom vijeću.

Točka 3. dnevnog reda:

Financijski izvještaj o prihodima i rashodima od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine;
Predsjednik je dao riječ voditeljici računovodstva Nikolini Leko.
Voditeljica računovodstva ističe da na računu matične banke trenutno ima 865.364,00 kuna,
dok je pozajmica za kredit kod PBZ banke izdvojena na račun iako će trošak biti pokriven tek
30. kolovoza s obzirom na potpisani ugovor.
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Ističe da dosta računa do kraja lipnja nije bilo plaćeno, zbog specifičnog poslovanja TZGM,
odnosno priljeva novca od boravišne pristojbe tijekom ljetnih mjeseci.
Nadalje dodaje, da su prihodi od boravišne pristojbe na istoj razini kao i prošle godine, mali
problem stvaraju prihodi od hotelijera jer je lipanj bio dosta kišovit što se vidi i na prihodima,
dok problem stvara i prijenos od prethodne godine, koji je manji za 300.000,00 kuna nego
prethodne 2017. godine.
Prihodi od boravišne pristojbe na današnji dan iznose 2.651.021,00 kuna dok članarine
155.855,00 kuna.
Predsjednik otvara raspravu te ističe da su materijale dobili u prilogu.
Vijećnik Davor Glavina daje prijedlog da se za dva tjedna održi novo vijeće sa ažuriranim
podacima, sa ispunjenim planom s obzirom na to da nema kriterija za raspravu s obzirom na
to da nije realno Ostvarenje plana u odnosu na obuhvat perioda i današnjeg datuma. Smatra da
bi rasprava mogla otići drugim tijekom. Također, da voditeljica računovodstva donese
izvješće kako će ured završiti godinu, hoće li biti u minusu te koliko će se ispuniti sve stavke
po Financijskom planu za 2019. godinu.
Vijećnik Matko Marić, daje prijedlog da se u samom Ostvarenju plana, nadoda i stavka
pretpostavke prihoda i rashoda do kraja godine, koliko će neka stavka biti ispunjena do kraja
godine, hoće li se ostvariti, biti manja ili veća.
Predsjednik i Turističko vijeće prihvaćaju oba prijedloga vijećnika.
Predsjednik nakon rasprave vijećnika pita javlja li se netko još za raspravu, kako se nitko nije
javio zatvara 3. točku dnevnog reda i stavlja na glasanje Financijski izvještaj o prihodima i
rashodima od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.
Predsjednik konstatira da je Turističko vijeće TZGM jednoglasno prihvatilo Financijski
izvještaj o prihodima i rashodima od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine uz sljedeći
zaključak da se sljedeća sjednica Turističkog vijeća koja se mora održati u roku dva tjedna na
kojoj računovodstvo treba iznijeti realno ostvarenje plana sa danom 10. kolovoza te
proširenim prikazom i objašenjenjima na kojem će biti vidljiva pretpostavka prihoda i
rashoda, odnosno kako će ured završiti godinu te koliko će koja stavka biti ispunjena.
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Točka 4. dnevnog reda
Mišljenje Turističkog vijeća na Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke
pristojbe;
Predsjednik otvara točku 4. dnevnog reda, ističe da su Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu
turističke pristojbe dobili u materijalima te da TV, odnosno direktor ureda, do 30. kolovoza
mora dostaviti mišljenje Turističkoj zajednici Splitsko – dalmatinske županije, koja će
mišljenje proslijediti Skupštini Splitsko – dalmatinske županije, a ona će na temelju mišljenja
donijeti odluku o visini boravišne pristojbe za svaku lokalnu samoupravu zasebno.
Ministarstvo turizma na javnu raspravu stavilo je prijedlog Pravilnika o najnižem i najvišem
iznosu turističke pristojbe.
Ovim Pravilnikom propisuje se najniži i najviši iznos turističke pristojbe po osobi i noćenju,
najniži i najviši paušalni iznos turističke pristojbe koji plaćaju osobe koje pružaju uslugu
smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i visina godišnjeg
paušalnog iznosa koji plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže
obitelji, te najviši iznos turističke pristojbe koju plaćaju brodovi na kružnom putovanju u
međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada
se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke.
Visina turističke pristojbe može se odrediti za najviše dva sezonska razdoblja (umjesto
dosadašnja tri), s time da jedno sezonsko razdoblje traje od 1. travnja do 30. rujna tekuće
godine. Također, visina turističke pristojbe od 1. siječnja 2020. godine više se ne određuje
prema turističkim razredima turističkih mjesta.
Za noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost određen je
minimalni iznos od 10 kuna i maksimalni 20 kuna za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna, dok
je u ostalom razdoblju minimalni iznos turističke pristojbe 7 kuna, a najviši 14 kuna.
Također, za noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi najniža turistička pristojba je
8 kuna, a najviša 15 kuna, odnosno 5 i 10 kuna za razdoblje od 1. listopada do 31. ožujka.
Predsjednik iznosi usklađen prijedlog njega i direktorice ureda:
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Iznos turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem
se obavlja ugostiteljska djelatnost:
-

Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost po
osobi – 1.4. do 30.9. iznosi 10,00 kuna dok za ostala razdoblja iznosi 7,00 kn,
odnosno najniži iznos turističke pristojbe

-

Noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta)
po osobi poveća se na razini turističke pristojbe noćenja u smještajnom objektu u
kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost. Od 1.4. do 30.9. turistička pristojba po
noćenju iznosi 10,00 kuna dok za ostalo razdoblje iznosi 7,00 kn, odnosno najniži
iznos turističke pristojbe.

(1) Najniži i najviši iznos turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u
domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iznosi:
-

Smještaj u domaćinstvu – po krevetu, ostane najniži odnosno 350,00 kuna

-

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – po krevetu ostane
najniži, odnosno 200,00 kuna

-

Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp
odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu ostane najniži,
odnosno 500,00 kuna

-

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampovima u objektu
vrste kamp odmorište– robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu –
ostane najniži odnosno 250,00 kuna.

(2) Najniži i najviši iznos turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana
za odmor u godišnjem paušalnom iznosu, za sebe i članove uže obitelji iznosi:
-

Prvi član – 200,00 kuna

-

Drugi član – 200,00 kuna

-

Treći član – 50,00 kuna

(3) Najviši iznos turističke pristojbe koju plaćaju brodovi na kružnom putovanju u
međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama
kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke bude najviša.
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Predsjednik je otvorio raspravu.

Nakon rasprave o Mišljenju za najviši i najniži iznos boravišne pristojbe, vijećnici su
prihvatili predloženo kao gore.
Predsjednik zaključuje ovu točku dnevnog reda i stavlja je na glasanje Mišljenje
Turističkog vijeća na Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe.
Mišljenje je jednoglasno usvojeno i to redom:

(1)

Iznos turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom

objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost:
-

Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost po

osobi – 1.4. do 30.9. iznosi 10,00 kuna dok za ostala razdoblja iznosi 7,00 kn, odnosno
najniži iznos turističke pristojbe
-

Noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp

odmorišta) po osobi povećava se na razini turističke pristojbe noćenja u smještajnom
objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost. Od 1.4. do 30.9. turistička pristojba
po noćenju iznosi 10,00 kuna dok za ostalo razdoblje iznosi 7,00 kn, odnosno najniži
iznos turističke pristojbe.

(2)

Najniži i najviši iznos turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske

usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iznosi:
-

Smještaj u domaćinstvu – po krevetu, ostane najniži odnosno 350,00 kuna

-

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – po krevetu ostane

najniži, odnosno 200,00 kuna
-

Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp

odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu ostane najniži, odnosno
500,00 kuna
-

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu

vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu
jedinicu – ostane najniži odnosno 250,00 kuna.

9

Prilozi pod točkom Dnevnog reda – 1.,2.,3.,4.,

(3)

Najniži i najviši iznos turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili

stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu, za sebe i članove uže obitelji iznosi:
-

Prvi član – 200,00 kuna

-

Drugi član – 200,00 kuna

-

Treći član – 50,00 kuna
(4) Najviši iznos turističke pristojbe koju plaćaju brodovi na kružnom putovanju u
međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim
vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke bude najviša

Predsjednik ističe da je dnevni red iscrpljen, zahvalio se članovima vijeća na radu te zatvara 8.
sjednicu Turističkog vijeća.

Sjednica je završila s radom u 14:00.

Zapisnik vodila

Ovjerovitelji zapisnik

Predsjednik

Sanja Glavina

Davor Glavina

Jure Brkan
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