TZO Orebić
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ZAPISNIK
Sa 3. redovne Skupštine Turističke zajednice općine Orebić održane dana 13.12.2018. godine u 10:00 sati u
Dvorani općine Orebić.
NAZOČNI: Tomislav Ančić - predsjednik Skupštine TZOO ,Ivanka Tolj Bilić, Duško Begović, Ivo Mrčić, Igor
Mikulić, Petar Jurković, Branko Peter Puljich, Marina Šabić, Senija Đeldum, Tatjana Tolj, , Ivo Krističević, Iva
Bikić, Igor Skaramuča, Đani Lupis, Višnja Vukotić, Dragutin Cvitanović - članovi Skupštine
IZOČNI: Rajka Vuletić, Brankica Radić, Žarko Pecotić, Kata Tolj, Mateo Opačak, – članovi Skupštine
OSTALI NAZOČNI: Dolores Tolj - djelatnica, Antonio Piantanida – predsjednik NO, Asja Perčić – zamjenica
predsjednika NO, Matko Opačak, Marko Galiot – zapisničar.
Predsjednik Turističke zajednice općine Orebić, Tomislav Ančić otvara sjednicu sjednicu Skupštine TZOO te
utvrđuje kvorum i pravovaljanost odluka koje će biti donesene na sjednici.
Predlaže sljedeći :

D N E V N I R E D:

1. Usvajanje zapisnika sa 2. Redovne sjednice
2. Prijedlog rebalansa financijskog plana za 2018.
3. Prijedlog:
• Programa rada za 2019. godinu
• Financijskog plana za 2019. Godinu
• Zajedničkog trošenja sredstava od Boravišne pristojbe za 2019. godinu – Općina
Orebić
4. Izvješće Nadzornog odbora za prvih devet mjeseci 2018. godine
5. Razno

T.Ančić daje daje dnevni red na glasovanje.
Zaključak: dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
T.Ančić: prije nego što počnemo sa dnevnim redom želio bih uručiti nagradu obitelji Opačak, znate kako
su osvojili treće mjesto za najbolji mali kamp na Danim hrvatskog turizma u Hvaru, a za kamp Nevio koji
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je proglašen za jedan od 100 najboljih kampova u svijetu ćemo napraviti jedan poseban domjenak u
uredu TZ.

Ad.1. Usvajanje zapisnika sa 3. Redovne sjednice
T.Ančić otvara raspravu.
Zaključak: Zapisnik je jednoglasno usvojen.

Ad 2.

Prijedlog rebalansa financijskog plana za 2018.

T.Ančić: čita pojedine stavke prihoda i rashoda iz rebalansa financijskog plana
T.Ančić: Najveća su odstupanja na manifestacijama
T.Ančić: Najavljuje kako će paušalni porez ostati jednak kao i do sada te da Općina Orebić iako je u
mogućnosti neće podizati cijene.
T.Ančić: otvara raspravu.
Zaključak: Prijedlog rebalansa financijskog plana za 2018. godinu je prihvaćen sa 15 glasova za i jednim
suzdržanim glasom.

Ad 3. Prijedlog:

•
•
•

Programa rada za 2019. godinu
Financijskog plana za 2019. Godinu
Zajedničkog trošenja sredstava od Boravišne pristojbe za 2019. godinu – Općina
Orebić

T.Ančić: objašnjava kako je podignuta Boravišna pristojba za 2019. godinu te u skladu s tim očekujemo
i povećanje prihoda
T.Ančić: iščitava pojedine stavke iz financijskog plana. Težište će i ove godine biti na manifestacijama i
oglašavanju.

TZO Orebić
T.Ančić: u materijalima je i prijedlog zajedničkog trošenja sredstava od BP za 2019. godinu, želim samo
obavijestiti da smo u prošloj godini ispunili cijeli plan za zajedničko trošenje
D.Begović: Zadaća TZ u čl.32 je i unapređenje mjesta. Cesta od malog konzuma do trajekta je
najneuređenija cesta, treba se srediti i na taj način voditi računa o općini Orebić
T.Ančić: imamo u planu za slijedeću godinu srediti odvodnju i uređenje asfalta za tu dionicu
D.Begović: Je li istina da su Jadran hoteli kupili Hotel Komodor?
T.Ančić: Jadran Crikvenica je kupio Club Adriatic, koji je samo upravljao hotelom Komodor, ali nije
njegov vlasnik.
D.Begović: velika šteta bi bila da se ne otvori hotel slijedeće godine…
Zaključak: Programa rada za 2019. godinu, Financijski plan za 2019. godinu, Zajedničko trošenje
sredstava od Boravišne pristojbe za 2019. godinu je prihvaćeno sa 15 glasova za i jednim suzdržanim
glasom.

Ad 4 Izvješće Nadzornog odbora za prvih devet mjeseci 2018. godine
T.Ančić: daje riječ predsjedniku NO A.Piantanidi da obrazloži izvješće NO
A.Piantanida: Temeljem provedenog nadzora te uvida u dokumentaciju Nadzorni odbor donio je
zaključak da TZO Orebić posluje u skladu sa zakonom. Pratili smo vođenje poslova TZO Orebić,
materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima TZO Orebić, izvršenje i provođenje
Programa rada i financijskog plana TZO Orebić do 30.09.2018. te prijedloge za poboljšanje provedbe
programa rada i financijskog plana.
T.Ančić otvara raspravu.
Zaključak: Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće Nadzornog Odbora za prvih devet mjeseci 2018. godine

Ad 5. Razno
T.Ančić: predstavlja projekt uređenja plaže trstenica
I.Krističević: mene zanima kako će se sanirati zgarište u Mokalu?
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T.Ančić: prijavljena je šteta od 69 mil kn, a od toga su Hrvatske šume prijavile 65 mil kuna. Odrezati će
se sva izgorena stabla i ostaviti da istrunu.
D.Begovič: što je sa zaobilaznicom?
T.Ančić: uprava HAC dolaze na reduciranje projekta, luka se ne može pustiti bez zaobilaznice
I.Mrčić: upućuje da bi se trebale poduzeti mjere prevencije protiv požara.
T.Ančić: i dalje idu javni radovi, postaviti će se novi hidranti.

Sjednica završava u 11:02 sati.

Zapisnik sačinilo prema tonskom zapisu
Marko Galiot

__________________

Zapisnik ovjerava
Tomislav Ančić, predsjednik

__________________

