ZAPISNIK
10. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA
TZGM ODRŽANE
21. LISTOPADA 2019. GODINE

Listopad, 2019. god.

ZAPISNIK

10. sjednice Turističkog vijeća TZGM održane dana 21. listopada 2019. godine s početkom u
11 sati u prostorijama Turističke zajednice grada Makarske.

Nazočni članovi Turističkog vijeća:
Jure Brkan, predsjednik, članovi: Joško Lelas, Matko Marić, Ivica Šoda-Cotić, Matko
Pašalić, Mate Židić, Ivica Vuletić, Davor Glavina.
Na sjednici nije nazočan (opravdano): Tonči Dragičević
Na sjednici su, također, nazočni: direktorica Turističkog ureda Hloverka Novak-Srzić,
voditeljica računovodstva Nikolina Leko te u svojstvu zapisničara, Sanja Glavina.
10. sjednicu Turističkog vijeća otvorio je predsjednik Jure Brkan koji je pozdravio nazočne
članove Turističkog vijeća.
Predsjednik potvrđuje da je na sjednici prisutno 8 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 9. sjednice Turističkog vijeća TZGM od 13. rujna 2019. god;
2. Izvješće od zadnje sjednice Turističkog vijeća;
3. Ostvarenje plana do 10. Listopada i Prijedlog rebalansa financijskog plana TZG
Makarske za 2019. godinu;
4. Prijedlog plana programa rada TZG Makarske za 2020. godinu;
5. Prijedlog Financijskog plana TZG Makarske za 2020. godinu

Kako se nitko nije javio za riječ predsjednik stavlja na usvajanje Dnevni red 10. Sjednice
Turističkog vijeća TZG Makarske koji je jednoglasno je usvojen.
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Točka 1. dnevnog reda;
Usvajanje zapisnika 9. sjednice Turističkog vijeća TZGM od 13. rujna 2019. god;
Predsjednik otvara prvu točku dnevnog reda, pita ima li nadopuna ili primjedbi po pitanju
zapisnika.
Kako se nitko nije javio za riječ predsjednik konstatira da je zapisnik 9. sjednice Turističkog
vijeća TZGM od 13. rujna 2019. godine jednoglasno usvojen.

Točka 2. dnevnog reda
Izvješće od zadnje sjednice Turističkog vijeća;
Predsjednik daje riječ direktorici ureda po pitanju izvješća o radu ureda od posljednje
sjednice Turističkog vijeća.
Direktorica ističe da vijećnici nisu dobili pisano izvješće već da će ona ukratko usmeno
izvijestiti o radnjama ureda te da stoji na raspolaganju što se tiče svih pitanja vijećnika.
Ured TZGM najviše je radio na pripremanju i organizaciji manifestacija za vrijeme posezone,
a jedna od najvećih manifestacija je bila Mletačka bitka, u čiji su organizaciju uvedene neke
novine, odnosno veliki ekran koji je bio postavljen na kraju glavnog mula, a omogućavao je
svima da na pravi način prate bitku što se do sada nije moglo zbog prevelike gužve. Također
posebno je bila osvijetljena cijela luka, a bitka je bila osvijetljena posebnim svjetlosnim
efektima što je dalo drugačiju, kvalitetniju sliku. TZGM je organizirao i sudjelovao u
organizaciji dva nova turistička proizvoda, sajma OPG-ova koji se održao na glavnom trgu u
organizaciji sa kolegama iz drugih Turističkih zajednica sa Rivijere i Zabiokovlja.
Manifestacija je bila jako dobro posjećena od strane gostiju, a u večernjim satima održao se
koncert Klape Berulie. Također, nova manifestacija Makarska Gourme Expo gdje se na Trgu
156. brigade odvijala prava kulinarska borba ugostitelja, a sudjelovali su svi hoteli iz
Makarske i većina restorana. Kao jedan od najboljih i najkvalitetnijih manifestacija
direktorica ističe Apollo Jazz Festival, kojem je TZ suorganizator. U dva tjedna održano je
preko pedeset koncerata na različitim lokacija u gradu. U sami festival su bili uključeni
najbolji makarski hoteli gdje su se na njihovim terasama odvijali koncerti svjetskih muzičara,
sudjelovali su i ugostiteljski objekti, neki koncerti su se odvijali na javnim površinama, a
imali smo prilike vidjeti svjetsku glazbenu promenadu na glavnoj makarskoj plaži. Smatra da
je ovo pravi turistički proizvod te da trebamo biti sretni i ponosni na suradnju sa Apollom.
Ističe jedinu primjedbu, da su se koncerti u Hotelu Meteor održavali u kasnim večernjim
satima što nije odgovaralo hotelskim gostima. Trenutno ured radi na organiziranju Božićnog
grada, odnosno Božićne kućice za čiji je program ove godine zadužena Turistička zajednica,
kako bi na pravi način proslavili 20 godina Božićnog grada u Makarskoj. Koji se može
pohvaliti jednim od najstarijih adventa opće u Hrvatskoj.
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Direktorica završava svoje izviješće te stoji na raspolaganju u vezi svih pitanja vijećnika.
Predsjednik se zahvalio direktorici te otvara raspravu po pitanju Izvješća od posljednje
sjednice Turističkog vijeća.
Predsjednik je pitao direktoricu u kojoj je fazi multimedijalan centar te kada se može
očekivati otvaranje?
Direktorica ureda odgovara da je većina namještaja u centru postavljena, te da su imali
problema zbog isporuke krivih polica koje su morali vratiti nazad kako bi se popravile
greške. Također da je postavljen multimedijalan stol, kao i da je u zadnjoj fazi oko realizacije
sobe koja će korisniku ponuditi simulaciju prave makarske bure. Trenutno se postavljaju
naljepnice na zidove, ali zbog problema kapilarne vlage odnosno popravljanja zidova tri puta,
te da ide dosta sporije od previđenog. Naljepnice će se morati lijepiti na posebnu podlogu
koja će biti odvojena od zida kako bi mogao cirkulirati zrak i smanjiti se prodiranje vlage.
Kolege iz firme Span d.o.o koja je dobila na gradskoj javnoj nabavi ovaj posao su trenutno u
centru te postavljaju multimediju. Otvaranje je planirano za 6. prosinca kada ima namjeru
napraviti pravu ceremoniju te pozvati Ministra turizma te ostale kolege iz Ministarstva koji su
puno pomogli da se ovaj projekt realizira.
Vijećnik Matko Marić ističe da je program Apollo jazz festivala jako dobar te da je Hotel
Meteor zadovoljan s ovim festivalom. Satnice oko ovogodišnjeg programa nisu bile u
organizaciji hotela odnosno ističe da oni nisu bili uključeni kada se slagao program već su ga
dobili kada je sve bilo odlučeno. Predlaže da se sljedeće godine uključi hotel oko organizacije
programa te da će se tada dogovoriti najbolji termini koji svima odgovaraju.
Predsjednik pita ima li još primjedbi, nadopuna i kritika po piranju Izvješća od posljednje
sjednice Turističkog vijeća.
Kako se nitko nije javio predsjednik konstatira da je ''Izvješće od posljednje sjednice
Turističkog vijeća'' primljeno na znanje Turističkom vijeću.

Točka 3. dnevnog reda;
Ostvarenje plana do 10. Listopada i Prijedlog rebalansa financijskog plana TZG
Makarske za 2019. godinu;
Predsjednik predlaže da se rasprava po pitanju ove točke dnevnog reda odmah otvori te da uz
čitanje Ostvarenja plana do 10. listopada i Prijedloga rebalansa financijskog plana TZG
Makarske za 2019. godinu zajedno analizira i daju prijedlozi o promjenama i nadopunama.
Predsjednik je započeo čitanje te ističe da će krenuti od skupine prihoda, u koje ulaze prihodi
od boravišne pristojbe, prihodi od turističke članarine te ostali nespomenuti prihodi.
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Prihodi od boravišne pristojbe za 2019. godinu bili su planirani u iznosu od 5.200.000 kuna,
do 10. listopada ostvareno je 5.076.877 kuna, rebalans glasi na 6.000.000 kuna prihoda od
boravišne pristojbe. Nadodaje da su također povećani prihodi od turističke članarine koji su
bili planirani 2019. godine na 750.000 kuna, a rebalans glasi 900.000 kuna. Ostali
nespomenuti prihodi bili su planirani na 150.000 kuna, do sada je ostvareno 78.595 kuna, a
rebalans plana iznosi 250.000 kuna. Predsjednik je pitao direktoricu ureda kako je došlo do
velikog povećanja što se tiče svih stavki prihoda u odnosu na ono što je bilo planirano u
2019. godini te da li će isto biti ostvareno?
Direktorica ureda ističe da je plan prihoda od boravišne pristojbe realan s obzirom na novi
zakon o boravišnoj pristojbi, koji je stupio na snagu u svibnju, u kojem stoji da fizičke osobe
koje posjeduju rješenje o kategorizaciji, boravišna pristojba za jedan krevet iznosi 345 kuna
za razliku od prošle godine kada je iznosila 300 kuna. Također se povećao iznos boravišne
pristojbe za pravne osobe iz skupine hoteli koji sada plaćaju 10 kuna po danu, a isto se odnosi
i na vikendaše. Što se tiče članarine do povećanja je došlo uvidom u prošlogodišnje
financijske knjige, prihod od članarine na kraju godine iznosio je 850 tisuća kuna ističe da je
rebalans rađen na temelju te činjenice. Dok su se ostali nespomenuti prihodi povećali zbog
dogovorene suradnje sa Zagrebačkom pivovarom koja će preko sponzorskog ugovora do
kraja godine isplatiti na račun TZGM 80.000 kuna, također prihodima koji su dobiveni preko
javnih poziva za manifestacije. Od strane županije dobiveno je 20.000 kuna, Turističke
zajednice Splitsko – dalmatinske 28.000 kuna te od HTZ-a 20.000 kuna. Također u ostale
nespomenute prihode ulazi prihod boravišne pristojbe od nautičara, te refundacija HTZ-a za
plaće jedne radnice u Lučkoj upravi. Direktorica smatra da je ovo realno stanje te da će
TZGM uspjeti ostvariti sve rebalansirane stavke prihoda.
Vijećnik Joško Lelas pitao je direktoricu koliko su zadužene pravne, a koliko fizičke osobe?
Direktorica nadodaje da su i pravne i fizičke osobe po eVisitoru zadužene svaka posebno
nešto više od milijun kuna, a po tome TZGM ostaje nešto više od milijun kuna prihoda koje
treba naplatiti. Ističe da će ured raditi na tome intenzivno, te da je prošle godine ostalo samo
300.000 kuna nenaplaćenih sredstava boravišne pristojbe što znači da ni ove godine neće biti
drugačije. Ukoliko TZGM ne naplati sve, već ostane duga na razini prošle godine, realizirat
ćemo plan prihoda od boravišne pristojbe koji iznosi 6.000.000 kuna.
Predsjednik konstatira da su prihodi realno planirani te da se može ostvariti ukoliko se
intenzivno bude radilo na naplati boravišne pristojbe.
Predlaže da započne čitanje stavke rashoda koji se dijele na administrativne, dizajn
vrijednosti, komunikaciju vrijednosti, distribuciju i prodaju vrijednosti, interni marketing,
marketinšku infrastrukturu, posebne programe, ostale i transfer boravišne pristojbe gradu.
Administrativni rashodi bili su planirani 1.710.000 kuna, dok rebalans iznosi 1.863.750 kuna,
što je povećanje za 153.750 kuna. Došlo je do premašaja u stavkama Rashodi za radnike za
70.000 kuna, Turistički info punktovi za 47.000 kuna te Rashodi ureda za 30.000 kuna.
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Predsjednik je pitao direktoricu iz kojeg razloga je došlo do premašaja stavki u Rashodima za
radnike te stavci Turistički info punktovi?
Direktorica objašnjava da je zbog povratka djelatnice TZGM sa porodiljnog došlo do
povećanja Rashoda za radnike, jer su morali uračunati njene dvije plaće s obzirom da se vraća
sa porodiljnog početkom studenog. Dok su turistički info punktovi tako skočili zbog
zakonske regulative oko minimalnog iznosa satnice studenta koji sada iznosi 25 kuna, a prije
je bio na 19 kuna.
Vijećnik Davor Glavina predlaže da vijeće na jednoj od sljedećih sjednica donese zaključak
gdje će u uredu najmlađi sezonski djelatnici moći biti vice maturanti ili maturanti. Također, s
obzirom na novi multimedijalan centar da se treba donijeti poseban dress code.
Predsjednik je prihvatio prijedlog vijećnika i konstatirao što se tiče administrativnih rashoda
da su sve stavke već izvršene te da se isti trebaju prihvatiti ovakvi kakvi jesu.
Predsjednik prelazi na sljedeću stavku Dizajn vrijednosti, koja je prema planu 2019. iznosila
1.909.500 kuna, a rebalansirano iznosi 2.396.150 kuna što je probijanje stavke za 486.650
kuna. Nadodaje da je riječ o velikom iznosu premašivanja financijskog plana, koji nije nikako
prihvatljiv. Od direktorice traži obrazloženje probijanja stavke multimedijalnog centra za
20.000 kuna, također stavke Kulturnih i zabavnih manifestacija gdje Makarsko kulturno ljeto
premašeno za 300.000 kuna te da svaka ostala stavka nije ostala unutar plana 2019. godine.
Smatra da se to ne bi smjelo događati i da bi se trebali držati financijskog plana i programa
rada koji bi trebao biti kao zakon. Predsjedniku nije jasno kako je došlo do ovoga probijanja
te od direktorice traži obrazloženje.
Direktorica priznaje da je pogriješila, te da je ured radio jako ambiciozno i previše za svoje
mogućnosti. Ispričava se predsjedniku i vijećnicima zbog nastale situacije, do koje drži da je
došlo zbog siromašnog programa manifestacija koje su u nadležnosti Grada, za koje je
predviđeno samo 450.000 kuna, a one se odnose većinom na predstave, klape i zborove koji
su namijenjeni domaćim ljudima. Drži da je bila primorana popuniti rupe programa
manifestacija te turistima ponuditi ispunjeno ljeto. Slaže se da se to nije smjelo dogoditi te će
u budućnosti biti opreznija i neće si dopustiti izlazak iz financijskog plana.
Predsjednik nastavlja čitanje rebalansa TZGM, te ističe da je kod stavke sportskih
manifestacija došlo do smanjenja za 100.000 kuna, koja je iznosila prema planu 2019. godine
234.000 kuna, a sada iznosi svega 136.500. Vidljivo je da je došlo do smanjenja isplate za
Tour of Croatia, koja sada nosi naziv CroRace, i to za 100.000 kuna. Predsjednik je molio
direktoricu objašnjenje.
Direktorica ističe da je zbog prve godine održavanja i previše troškova, smanjila dio isplate
za CroRace. Smatra da je trka bila odlično organizirana i na velikom nivou.
Predsjednik se zahvalio direktorici te ističe da je Cro Race odlično odrađen i organiziran te
da zasigurno u tu manifestaciju treba ulagati.
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Predsjednik nadalje konstatira da su sportske manifestacije sve financijski izvršene i tako i
rebalansirane. Ističe da se drugu godinu za redom događa povijesni uspjeh za jedan mali grad
poput Makarske. A to je ulazak MNK Novog Vremena u Ligu prvaka. Ovo je jedna od boljih
promocija Makarske te da Turistička zajednica treba pronaći prostor kako bi pomogla Novom
Vremenu Makarska s obzirom na velike troškove.
Vijećnik Davor Glavina pitao je predsjednika koliko se financijske pomoći očekuje od
TZGM?
Predsjednik ističe da će Grad dati 150.000 kuna dok bi Turistička zajednica trebala omogućiti
100.000 kuna donacije, odnosno sponzorstva. Također, nadodaje da je vidljivo da je cijeli
rebalans već izvršen.
Direktorica ureda s obzirom na nastalu situaciju predlaže da se Ostali nespomenuti prihodi
podignu za 100.000 kuna s obzirom na današnju uplatu boravišne pristojbe za nautičare koji
nisu ušli u ovu stavku.
Za riječ se javio vijećnik Ivica Šoda Cotić koji smatra da je direktorica imala previše
povjerenja u pojedine djelatnike i nije pratila troškove. Odnosno manifestacije su se radile
bez troškovnika, ponuda i sve se odnosilo na dogovore. Smatra da to nije dobar način rada te
da bi direktorica trebala donijeti posebnu odluku o načinu vođenja manifestacija, projekata
odnosno poslova u TZGM, koji trebaju biti na temelju javnih poziva, temeljeni na
troškovnicima, ponudama, ugovorima i računima.
Vijećnik Davor Glavina predlaže da se prihod od boravišne pristojbe podigne za 100.000
kuna kako bi se pokrio trošak Lige prvaka u futsalu s obzirom da je rebalans već izvršen .
Predsjednik predlaže da se ostali nespomenuti prihodi podignu za 60.000 kuna koji sada
iznose 250.000 kuna da se podignu na 310.000 kuna. Dok se prihodi od boravišne pristojbe
dižu za 50.000 kuna odnosno na 6.050.000 kuna. Također, da se u sportske manifestacije
posebno izdvoji stavka Liga Prvaka, pod 4.17 Financijskog plana.
Član Mate Židić traži da se svi dužnici moraju dostavljati na svakom održanom vijeću.
Predsjednik konstatira i utvrđuje da ovakav rebalans može proći uz izmjene da se prihodi od
boravišne pristojbe podignu za 50.000 kuna, odnosno da budu 6.050.000, a ostali
nespomenuti prihodi za 60.000 kuna odnosno na 310.000 kuna. Također da se otvori nova
stavka Financijskog plana, u sportskim manifestacijama, pod brojem 4.17. financijskog plana
i nazove se Liga prvaka – futsal, sa iznosom od 110.000 kuna.
S obzirom na iscrpnu raspravu predsjednik je pitao ima li još kakvih primjedbi i pitanja po
ovoj točki dnevnog reda, kako se nitko nije javio za riječ predsjednik stavlja 3. Dnevnog
reda ''Ostvarenje financijskog plana do 10. listopada te prijedlog rebalansa financijskog
plana TZGM za 2019. god'' na glasanje uz promjene da se prihodi od boravišne
pristojbe podignu za 50.000 kuna, odnosno 6.050.000, a ostali nespomenuti prihodi za
60.000 kuna odnosno na 310.000, te da će se otvoriti nova stavka u sportskim
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manifestacijama, pod brojem 4.17 financijskog plana i nazvati se Liga prvaka – futsal,
sa iznosom od 110.000 kuna.
Predsjednik konstatira da je Ostvarenje financijskog plana do 10. listopada te Prijedlog
rebalansa financijskog plana TZGM za 2019. godinu usvojen, sa sedam glasova za te
jednim protiv.

Točka 4. dnevnog reda
Prijedlog plana programa rada TZG Makarske za 2020. godinu;
Predsjednik predlaže da se objedini rasprava posljednje dvije točke s obzirom da je riječ o
istim podacima, samo različitim dokumentima. Također da se rasprava po ovoj točki dnevnog
reda vodi isto kao prethodna. Odnosno da se odmah otvori rasprava, gdje će se čitajući
Prijedlog plana programa rada TZG Makarske za 2020. godinu sistematično analizirati i
zabilježiti svi komentari i prijedlozi vijećnika. Predsjednik je započeo čitanje, te ističe da je
vidljivo da je Plan programa rada rađen na temelju Rebalansa.
Član Joško Lelas javio se za riječ te drži da nije dobro da se Plan i program rada zasniva na
rebalansu s obzirom na pogreške i premašaje koji su se dogodili u ovoj godini.
Predsjednik ističe da su prihodi od boravišne pristojbe planirani u iznosu od 6.600.000 kuna,
te da po njemu nije realno s obzirom da Hotel Romana najvjerojatnije neće raditi i s obzirom
na kasniji početak rada Hotela Meteora.
Direktorica odgovara da je riječ o novom zakonu gdje zakon izjednačava pomoćne krevete sa
osnovnim, da je po njoj to realno ostvarenje.
Predsjednik nadalje ističe da se s obzirom na sjedište bivših Hotela Makarske, sadašnjijih
Hotela Meteor neće ostvariti prihodi od članarine. Također, drži da prihodi od boravišne
pristojbe mogu ići najviše 1% gore. Smatra da treba zadržati iznos kao u rebalansu odnosno
povećati isti za 100.000 kuna, odnosno da iznosi 6.100.000 kuna od prihoda boravišne
pristojbe. Gdje ukupni prihodi za 2020. godinu iznose 7.250.000 kuna.
Predsjednik je prebacio raspravu na rashode financijskog plana. Započeo je sa
administrativnim rashodima gdje su se rashodi za radnike povećali zbog zaposlenja novog
radnika, a turistički info punktovi su se smanjili zbog zaposlenja manje studenata na
turističkim info punktovima. Predsjednik predlaže da se u administrativnim rashodima pod
stavkom kamata – jednokratna pozajmica s obzirom da ćemo biti primorani podignuti kredit
odmah stavi 20.000 kuna. Nastavilo se analiziranje stavke Distribucija vrijednosti u koju
ulazi sudjelovanje u uređenju grada, novi multimedijalan centar, kulturne i zabavne
manifestacije, ekološke manifestacije. Moli direktoricu da objasni stavku iz uređenja grada
osim kom. Infrastrukture stavku uređenje poluotoka Sv. Petar u iznosu od 100.000 kuna,
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također iz stavke kulturne i zabavne manifestacije novu manifestaciju festival sladoleda u
iznosu od 90.000 kuna, te ekološke manifestacije uređenje Nugla.
Direktorica objašnjava stavku Sv. Petra na koju se odnosi obnova moroskoka, ističe da je
priložen detaljan troškovnik. Što se tiče festivala sladoleda riječ je o novoj manifestaciji koja
bi se radila u organizaciji sa makarskom tvornicom Premis koja je jedna od najvećih u
Hrvatskoj.
Član Davor Glavina nadodaje da se Plan programa rada mora točno raspisati i odrediti, kada
se izvršava i što se točno radi.
Predsjednik je pitao direktoricu zašto je stavka Online komunikacije smanjena. Direktorica
ističe da je tu riječ o poslovima koji su već izvršeni pa su se sami troškovi smanjili.
Predsjednik nastavlja čitanje te dolazi do stavke Offline komunikacija koja se značajno
povećala. Pita direktoricu iz kojeg razloga je došlo do povećanja u ovoj stavci?
Direktorica ističe da je riječ o redizajniranju postojećih brošura, odnosno brošure Sporta,
Kulturne baštine te vodiča, te dotiska ostalih. Ističe da se zbog toga povećala ta stavka.
Vijećnik Matko Marić javio se za riječ te predlaže da se zamijene cifre u online i offline
komunikacije, s obzirom da današnje vrijeme više je naklonjeno online nego offline, odnosno
tiskanom materijalu.
Vijećnik Ivica Šoda – Cotić smatra da je Makarsko kulturno ljeto opet krivo planirano s
obzirom da materijalno – tehnički troškovi snose pola same stavke. Također da se trebaju
raspisati natječaji gdje će se izvođači javljati sa materijalno tehničkim sredstvima. Predlaže
da se raspiše javni poziv za manifestacije, za razglas te za izvođače.
Predsjednik je predložio da se sljedeće vijeće održi 29. listopada, utorak, na kojemu će se
nastaviti rasprava po pitanju zadnje dvije točke dnevnog reda s obzirom na zakonske rokove,
odnosno da se Plan i program rada i financijski plan za 2020. god. mora usvojiti do kraja
listopada.
Predsjednik konstatira da se posljednje dvije točke, ''Prijedlog plana programa rada
TZG Makarske i Prijedlog financijskog plana TZG Makarske za 2020. godinu''
prebacuje na sljedeće vijeće koje će se održati 29. listopada u utorak.

Sjednica je završila s radom u 14:30 sati.
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Zapisnik vodila

Ovjerovitelj zapisnika

Predsjednik

Sanja Glavina

Davor Glavina

Jure Brkan
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