
 

 

TV-07-05-999-Zapisnik                                                                                Baška Voda, 20. svibnja 2020. 
 
 

ZAPISNIK 
s 5 sjednice turističkoga vijeća TZO Baška Voda 

 
Sjednica je započela u 10.00 sati u omladinskom domu.  
Nazočni su bili članovi turističkoga vijeća: predsjednik TZ Josko Roščić, Marina Granić Skender, 
Natalija Radić, Ivo Ribarević, Igor Ursić, Lovre Granić i Marin Babić, predsjednik nadzornoga 
odbora Nikola Topić, predsjednik TD Krvavica Mario Andrijašević, djelatnica TU Dina Kasupović 
i direktor TZ Ante Jurišić. Opravdano odsutni bili su: Ina Ivandić i Mario Banjac. Utvrđeno je 
postojanje kvoruma za održavanje sjednice, nakon čega je sjednicu otvorio i vodio predsjednik 
TZ.  
Pročitao je prijedlog dnevnoga reda i upitao ima li prijedloga njegovih dopuna, ali ih nije bilo, pa 
je pročitani prijedlog prihvaćen.  
 
Predsjednik TZ uvodno je rekao kako zbog izvanredne situacije prouzročene pandemijom 
corona virusom možemo očekivati i do 75 % lošiju turističku sezonu nego lani, a da predsezone 
nije ni bilo. Zbog toga i Općina i TZ trebaju reducirati svoje planove. Započeti poslovi praktički 
su već završeni, a što se tiče javnih površina treba se pridržavati uputa stožera civilne zaštite. 
Odluke se neće donositi unaprijed, osobito što se tiče korištenja pomorskoga dobra, što ovisi o 
županijskim i vladinim odlukama. Osim radova koji se dovršavaju na plažnim perima i šetnici na 
zapadnoj plaži, poravnat će se sve plaže na području općine, ali u nešto manjem opsegu.  U 
tijeku je provedba projekta obnove javne rasvjete duž šetnice od Baške Vode do Promajne za 
što su sredstva dobivena od ministarstva turizma i županije. Kao općinski načelnik donio je 
odluku o suspenziji projekta Plave zastave u tekućoj godini, a prvenstveno zbog štednje na 
troškovima kandidature, plaća spasilačke službe itd. Općina neće sudjelovati u sufinanciranju 
rada hitne službe s timom 2 u Makarskoj, jer to treba financirati županija, koja ipak ne smije 
štediti na zdravlju građana, već uštedjeti na manje važnim projektima. 
Bez obzira na pripremljenu odluku o izmjenama i dopunama plana i izmijenjeni financijski plan 
TZ, potrebna je štednja i trošenje samo na najnužnije projekte. 
Direktor TZ je kazao kako je na sastanku s predsjednikom TZ dogovorena štednja i provođenje 
samo neophodnih projekata TZ i prije nego što su dopisi s takvim napucima došli od strane 
ministarstva turizma i glavnoga ureda HTZ-a i dopisa Općine na adresu TZO i svih javnih 
poduzeća na području općine. 
 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice: 
 
Predsjednik TZ je upitao ima li primjedaba na zapisnik, a nakon što ih nije bilo, zapisnik je 
jednoglasno usvojen.  
 
 

2. Izvješće  Nadzornoga odbora o obavljenom nadzoru rada i financijskoga 
poslovanja TZO u 2019. godini. 

 
Izvješće Nadzornog odbora podnio je predsjednik NO Nikola Topić.  
Direktor TZ je izvjestio da je ovlaštena revizorska tvrtka u međuvremenu napravila obvezni 
revizirski uvid u poslovanje TZO Baška Voda u istom razdoblju i izradila pozitivno izvješće koje 
je već objavljeno na mrežnim stranicama TZ.  
Nakon što nije bilo primjedaba na izvješće, ono je jednoglasno prihvaćeno.  
 
 
3. Izvješće o radu TZO i analiza turističkoga prometa u 2019. godini: 
 



 

 

Izvješće je podnio direktor TZ. Napomenuo je da je u odnosu na izvješće za prvih devet mjeseci 
prethodne godine, u godišnjem izvješću dodano ono što je napravljeno u međuvremenu. 
Istaknuo je novu image brošuru koja je zbog određenih tehničkih poteškoća dovršena tek 
početkom tekuće godine i da je planirani izdatak u prijedlogu izmijenjenoga plana za tekuću 
godinu zapravo trošak planiran u prethodnoj godini i da u ovoj godini neće biti više troškova 
ovoga projekta. Posebno je govorio i o ukupnim rezultatima turističkoga prometa mjerenoga 
brojem noćenja i dolazaka i ostvarenom boravišnom pristojbom. 
Predsjednik TZ je pozvao na raspravu. 
Ivo Ribarević je govorio o lošem stanju šetnice od Baške Vode do Baškoga Polja. Predsjednik 
je odgovorio kako je bilo dogovoreno da je zajednički obnove Općina i TZ, ali je projekt 
zaustavljen zbog situacije prouzročene pandemijom. Nastavilo se samo s obnovom javne 
rasvjete i čišćenjem srušenih i oštešćenih borova u nevremenu, a projekt će se provesti do kraja 
kada se steknu financijski uvjeti. 
Nakon što nije bilo daljnje rasprave, predsjednik TZ je pozvao na usvajanje podnešenoga 
izvješća. Glasalo se i izvješće je usvojeno jednoglasno; svi za, nitko protiv. 
 
  
4. Izvješće o radu Turističkoga vijeća u 2019. godini: 
 
 Prijedlog izvješća predstavio je direktor TZ. 
Nakon kraće rasprave, predsjednik TZ je pozvao na glasanje i izvješće je usvojeno 
jednoglasno; svi za, nitko protiv. 
 
 
5. Financijsko izvješće TZO za 2019. godinu i donošenje odluke o izmjenama i dopunama 
financijskoga plana za 2019. godinu:  
 
Izvješće je podnio direktor TZ. Posebno je govorio o ostvarenju prihoda u svim mjestima i 
ukupnim rashodima pojedinih dijelova izvješća. Obrazložio je ostvarenje pojedinih prihoda i 
rashoda, osobito onih koji su veći od planiranih za više od 5%, zbog čega je potrebno donijeti 
odluku o izmjenama i dopunama plana. 
Nakon što nije bilo daljnje rasprave predsjednik TZ je pozvao na glasanje o financijskom 
izvješću TZO Baška Voda za 2018. godinu i donošenje odluke o izmjenama i dopunama 
financijskoga plana. Glasalo se i izvješće je prihvaćeno, a odluka donešena jednoglasno; svi za, 
nitko protiv.  
 
 
6. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama financijskoga plana TZO za 2020. godinu: 
 
Predsjednik TZ je rekao da je razlog donošenja ovakve odluke objašnjen u uvodnome dijelu i 
pozvao direktora da pojasni najvažnije razloge. 
Direktor TZ je rekao da su razlozi donošenja odluke: promjena načina raspodjele 30 % turističke 
pristojbe koja se sada doznačuje s prolaznoga računa TP izravno u općinski proračun, 
smanjenje očekivanih prihoda od turističke pristojbe i članarine i značajno drukčije stanje 
sredstava na računu početkom godine u odnosu na planirano prilikom izrade programa rada i 
financijskoga plana. Po uzoru na HTZ i TZ Splitsko-dalmatinske županije postojeći plan bi se 
suspendirao, a u prijedlog odluke je unešena i odredba o trošenju na samo neophodne izdatke, 
a da će se situacija razmotriti nakon turističke sezone i uvida u ostvarene rezultate i prihode i 
tek tada vidjeti hoće li se pojedini projekti uopće provoditi u tekućoj godini. 
 Nakon kraće rasprave, predsjednik TZ je predložio donošenje predložene odluke, glasalo se i 
ona je jednoglasno donešena; svi za, nitko protiv. 
 
 



 

 

7. Prijedlog novoga statuta TZO: 
 
Direktor TZ upoznao je nazočne o razlozima donošenja novoga statuta. Donesen je novi zakon 
o TZ i turističke zajednice se moraju uskladiti sa zakonom. Prvo se donosi prijedlog novoga 
statuta, koji je napravljen u skladu s novim zakonom, smjernicama i po predlošku dobivenom iz 
ministarstva turizma. Nakon donošenja prijedloga od strane turističkoga vijeća, prijedlog se šalje 
ministarstvu turizma na prethodnu suglasnost. Nakon dobivene suglasnosti novi statut donosi 
aktualna skupština, a nakon toga se provode izbori za članove skupštine TZ. Na novoj izbornoj 
skupštini bira se novo turističko vijeće, donosi pravilnik o radu itd. Za razliku od većine turističkih 
zajednica, u aktualnom statutu naše TZ, a i u prijedlogu novoga statuta, stoji da se predstavnici 
skupina članova koji samostalno nemaju najmanje 5 % udjela u prihodima TZ koji su osnova za 
izbor članova po udjelima, biraju od strane članova tih skupina. Kod većine drugih TZ prednost 
imaju oni članovi iz tih skupina koji su imali najveće uplate. Naš način je bolji u smislu da se kao 
predstavnici skupina izaberu ljudi koji su zainteresirani za rad TZ i predstavljanje interesa svoje 
skupine, a i koji će se odazivati na sjednice tijela TZ. S druge strane, model izbora članova 
skupštine u drugim TZ je jednostavniji za provedbu, osobito u situaciji poput ove s pandemijom. 
Predsjednik TZ smatra da ministarstvo turizma nije izabralo najbolji moment za promjene i 
radnje koje se traže. Mi nećemo žuriti, pitanje je kakva će biti sezona, hoće li se sve morati 
provoditi na način kako je zamišljeno itd. . 
Direktor TZ je rekao da je zakon donesen prošle godine kada su utvrđeni i određeni rokovi, ali 
tada nije bilo naznaka ovogodišnje situacije. Krajnji rok za ustrojavanje nove skupštine je 
listopad, ali za sve prethodne radnje treba dosta vremena. Govorio je i o osnovnim promjenama 
u odnosu na važeći statut; ukidanje nadzornih odbora i turističkih društava, prebacivanje 
nadzora na skupštine, odnosno vanjske specijalizirane tvrtke, redefiniranje zadaća pojedinih 
tijela TZ, način njihovoga rada, promjene u opsegu i sadržaju zadaća i mogućih aktivnosti TZ 
ovisno o području, veličini i turističkom prometu itd. 
Prijedlog je potrebno donijeti čim prije, a izborna skupština se može održati i nakon glavne 
sezone. Najteže će biti provesti izbore članova koji se ne delegiraju izravno. Okupljanja su 
ograničena i dolazi sezona, pa je najbolje sve provesti elektroničkim, odnosno dopisnim putem, 
kao što rade i mnoge druge TZ. 
Predsjednik TZ je predložio da svi još jednom prouče prijedlog novoga statuta, usporede ga s 
aktualnim statutom i novim zakonom, pa da se nakon desetak dana održi nova sjednica 
turističkoga vijeća na ovu temu. Do tada neka svi članovi turističkoga vijeća dadu eventualne 
primjedbe. 
Predlog je jednoglasno prihvaćen. 
 
 
 
8. Priprema turističke sezone 
 
Predsjednik TZ je dodatno govorio o radovima koji su već napravljeni, završavaju se ili će biti 
uskoro gotovi. Govorio je o sadnji novih palma i nastojanju da se spasu palme koje nisu sasvim 
uništene nametnikom. Istaknuo je i da je najvažnije da je sve čisto i uredno i da sezona uredno 
funkcionira. U svim mjestima će se urediti najnužnije, a pojedini neophodni, a nespomenuti 
radovi dogovorit će se između predsjednika TZ, direktora TZ i predstavnika pojedinih mjesta. 
Pozvao je nazočne da uvijek dojave ako nešto nije u redu i da po potrebi daju svoje prijedloge 
za poboljšanja. 
Ivo Ribarević je govorio o smeću preostalom nakon radova na javnoj rasvjeti uz šetnicu, a 
predsjednik TZ je odgovorio da će to biti uskoro riješeno. 
Mario Andrijašević je govorio o prikupljanju glomaznoga otpada, a o istoj temi je govorila i 
Marina Granić Skender i Natalija Radić.  
Predsjednik TZ je odgovorio izvjestivši o novim pravilima kojih se treba pridržavati i i to pitanje 
će se rješavati bez problema. 



 

 

 
 
9. Razno 

 
S obzirom da se o svemu potrebnom razgovaralo u okviru prethodnih točaka dnevnoga 
reda, dodatne rasprave nije bilo. 

 
Sjednica je završila u 11.30 sati.  
 
 

Zapisnik načinila:  
Dina Kasupović 

 

Zapisnik ovjerio: 
Josko Roščić, predsjednik TZ 

 


