ZAPISNIK
11. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA
TZGM ODRŽANE
29. LISTOPADA 2019. GODINE

Listopad, 2019. god.

ZAPISNIK

11. sjednice Turističkog vijeća TZGM održane dana 29. listopada 2019. godine s početkom u
12 sati u prostorijama Turističke zajednice grada Makarske.

Nazočni članovi Turističkog vijeća:
Jure Brkan, predsjednik, članovi: Ivica Šoda - Cotić, Matko Pašalić, Mate Židić, Ivica
Vuletić, Davor Glavina.
Na sjednici nije nazočan (opravdano): Tonči Dragičević, Joško Lelas, Matko Marić.
Na sjednici su, također, nazočni: direktorica Turističkog ureda Hloverka Novak-Srzić,
voditeljica računovodstva Nikolina Leko te u svojstvu zapisničara, Sanja Glavina.
11. sjednicu Turističkog vijeća otvorio je predsjednik Jure Brkan koji je pozdravio nazočne
članove Turističkog vijeća.
Predsjednik potvrđuje da je na 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 10. sjednice Turističkog vijeća TZGM od 22. listopada 2019.
god;
2. Prijedlog plana programa rada TZG Makarske za 2020. godinu;
3. Prijedlog Financijskog plana TZG Makarske za 2020. godinu
Kako se nitko nije javio za riječ predsjednik stavlja na usvajanje Dnevni red 11. Sjednice
Turističkog vijeća TZG Makarske koji je jednoglasno usvojen.

11. sjednica Turističkog vijeća, 29. listopada 2019. godine
Prilog: Zapisnik 10. sjednice Turističkog vijeća od 22. listopada 2019. godine; Prijedlog plana
programa rada TZG Makarske za 2020. godinu; Prijedlog Financijskog plana TZG Makarske
2
za 2020. godinu

Točka 1. dnevnog reda;
Usvajanje zapisnika 10. sjednice Turističkog vijeća TZGM od 22. listopada 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 10. sjednice Turističkog
vijeća TZGM od 22. listopada 2019. godine jednoglasno usvojen.
Točka 2. 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 tako da se odmah otvori rasprava, s obzirom da se ista vodila na prethodnoj sjednici
turističkog vijeća gdje će se čitajući Prijedlog plana programa rada TZG Makarske za 2020.
godinu sistematično analizirali i zabilježili svi komentari i prijedlozi vijećnika.
Predsjednik je započeo čitanje, te ističe da je vidljivo da je Plan programa rada rađen na
temelju Rebalansa, te da su planirani ukupni prihodi stavljeni na 7.810.000,00 kn iako je na
prethodnoj sjednici vijeća isti postavljen na 7.350.000,00 kn.
Direktorica nadodaje da je došao prijedlog na 7.810.000,00 kn s obzirom na dvije ključne
pretpostavke, a to je povećanje boravišne pristojbe, gdje se u 2020. godini pomoćni ležajevi
svrstavaju kao i stalni, odnosno na njih se plaća boravišna pristojba te s obzirom da se na
prethodnoj sjednici vijeća tvrdilo da hoteli Valamar Riviera ne plaćaju Turističku članarinu
TZG Makarskoj, što je nakon provjere u Ministarstvu turizma ispalo drugačije, odnosno
Turističku članarinu plaćaju gdje se obavlja sama djelatnost.
Direktorica ističe da se planiralo skromno s obzirom na povećanje, odnosno od ukupno 3 807
evidentiranih pomoćnih ležajeva da se naplati 50%, odnosno njih 1 900 pomnoženo sa 350 kn
bor. pristojbe dolazimo do povećanja za 660 tisuća kuna.
Predsjednik smatra da je bolje staviti realan plan, odnosno da će sigurno doći do otkazivanja
većine pomoćnih ležajeva te smatra da je bolje planirat manje da se ne bi dogodila situacija
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kao i ove godine. Predsjednik ističe da je realno ostvarenje boravišne pristojbe 6.200.000,00
kn, te da se treba razmišljati konzervativno s obzirom na novi prijedlog koji je za razliku od
onog do kojeg su došli vijećnici na prošloj sjednici turističkog vijeća povećan za 10%.
Vijećnici su se složili za predsjednikom što se tiče ukupnih prihoda koji su smanjeni sa
7.810.000,00 kn na 7.350.000,00 kn.
Predsjednik je pitao vijećnike tko je za ovakav Plan programa rada te imali nadopuna ili
novih prijedloga u vezi prijedloga Plana programa rada TZG Makarske za 2020. godinu te
predlaže da se 440.000 kn viška u rashodima uz pomoć vijećnika skine u sljedećoj točki
dnevnog reda, odnosno u prijedlogu Financijskog plana za 2020. godinu.
Kako se nitko nije javio za riječ Predsjednik zaključuje 2. točku dnevnog reda te
konstatira i daje zaključak da je Prijedlog plana programa rada za 2020. godinu
jednoglasno usvojen.

Točka 3. dnevnog reda
Prijedlog Financijskog plana TZG Makarske za 2020. godinu;
Predsjednik je naglasio da s obzirom na prethodnu točku dnevnog reda koja se nastavlja na
ovu daje prijedlog o smanjenju stavke rashoda za 440.000,00 kn i to prema sljedećim
stavkama:

Iz stavke Dizajn vrijednosti, odnosno Kulturne i zabavne manifestacije smanji i to za:
-

Makarsko kulturno Ljeto da se sa 455.000, 00 kn smanji na 400.000,00 kn

-

Festival sladoleda sa 90.000,00 kn smanji na 00,00 kn

Iz stavke Komunikacija vrijednosti, odnosno On line komunikacija smanji i to
-

Online komunikacija sa 150.000,00 kn na 100.000,00 kn

-

Digitalni marketing sa 150.000,00 kn na 65.000,00 kn

11. sjednica Turističkog vijeća, 29. listopada 2019. godine
Prilog: Zapisnik 10. sjednice Turističkog vijeća od 22. listopada 2019. godine; Prijedlog plana
programa rada TZG Makarske za 2020. godinu; Prijedlog Financijskog plana TZG Makarske
4
za 2020. godinu

Iz stavke Komunikacija vrijednosti odnosno Offline komunikacija smanji i to
-

Brošure, vodič, plan grada…. Smanji sa 180.000,00 kn na 120.000,00 kn.

Iz stavke Transfer boravišne pristojbe gradu s obzirom na smanjene prihode smanje za
100.000,00 kn odnosno sa 1.980.000,00 kn smanji na 1.860.000,00 kn.
Predsjednik je pitao ima li itko drugih prijedloga i nadopuna, kako se nitko nije javio za riječ
Predsjednik zaključuje 3. Točku dnevnog reda te konstatira i daje zaključak da je
Financijski plan za 2020. godinu jednoglasno usvojen sa promjenama i to da se stavke
rashoda smanje za 440.000,00 kn i to prema sljedećim stavkama:

Iz stavke dizajn vrijednosti, odnosno kulturne i zabavne manifestacije smanji i to za:
-

Makarsko kulturno Ljeto da se sa 455.000, 00 kn smanji na 400.000,00 kn

-

Festival sladoleda sa 90.000,00 kn smanji na 00,00 kn

Iz stavke Komunikacija vrijednosti, odnosno On line komunikacija smanji i to
-

Online komunikacija sa 150.000,00 kn na 100.000,00 kn

-

Digitalni marketing sa 150.000,00 kn na 65.000,00 kn

Iz stavke Offline komunikacija smanji i to
-

Brošure, vodič, plan grada…. Smanji sa 180.000,00 kn na 120.000,00 kn.

Iz stavke Transfer boravišne pristojbe gradu s obzirom na smanjene prihode smanje za
100.000,00 kn odnosno 1.960.000,00 kn smanji na 1.860.000,00 kn.

Sjednica je završila sa radom u 13:05.

Zapisnik vodila

Ovjerovitelj zapisnika

Predsjednik

Sanja Glavina

Davor Glavina

Jure Brkan
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