IZVJEŠĆE O RADU
TURISTIČKOG VIJEĆA
TURISTIČKE ZAJEDNICE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
ZA 2020. GODINU

- usvojeno na sjednici Skupštine Turističke zajednice
održane 26. ožujka 2021.
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1. UVOD
Turističko vijeće Turističke zajednice grada Slavonskog Broda, sukladno odredbama članka 18.
točka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te članka 23.stavak 1.
točka 3. i članka 24. Statuta Turističke zajednice grada Slavonskog Broda, zajedno s izvješćem o
izvršenju programa rada podnosi Skupštini Turističke zajednice izvješće o svome radu koje sadrži
podatke o:
-

održanim sjednicama Turističkog vijeća (s datumom održavanja, dnevnim redom, imenima
prisutnih članova i slično)
aktima koje je donijelo Turističko vijeće (s nazivom i kratkim opisom akta, imenima
članova koji su glasali te vrstom danog glasa po pojedinom članu)
načinu praćenja izvršenja programa rada i financijskog plana Turističke zajednice.

2. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA ODRŽANE TIJEKOM 2020.
Turističko vijeće je u 2020. održalo sedam sjednica, i to u veljači, ožujku, travnju i lipnju, u starom
sazivu, te u rujnu, listopadu i prosincu, u novom sazivu. Sjednice u ožujku, travnju, rujnu, listopadu
i prosincu su održane elektroničkim putem.
13. veljače 2020. održana je 16. sjednica Turističkog vijeća, uz nazočnost sljedećih članova:
gradonačelnik Mirko Duspara, predsjednik Turističkog vijeća; Juro Terzić, Stjepan Balen, Zlatko
Sadiković, Stjepan Lucić, Margareta Rubil, prema usvojenom Dnevnom redu kako slijedi:
1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Turističkog vijeća
2. Informacije iz Ministarstva turizma i HZT-a, izvjestitelj: Lončarić
a. o rješenjima o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu vezano za
pomoćne krevete
b. o novostima vezano za funkcioniranje e-visitor sustava
c. o novom projektu „Tjedan odmora vrijedan“
d. o izdanom Rješenju o privremenom obavljanju ugostiteljske djelatnosti
ugostiteljskom objektu „Garten“
3. Informacije vezano za suradnju s gradom Slavonskim Brodom
a. o preuzimanju partnerstva vezano za kandidiranje projekta „Kuća tambureslavonska notna bajka-opremanje“ prema Europskom fondu za regionalni razvoj
b. o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš plana održive urbane mobilnosti urbanog
područja Slavonski Brod
4. Izvješća i prijedlozi iz djelokruga Administrativnog marketinga
a. izvješće o provedenom popisu s 31.12.2019. u Turističkoj zajednici, izvjestitelj:
Brlić
b. turistički promet ostvaren u gradu u 2019., izvjestitelj: Lončarić
c. analiza naplate boravišne pristojbe u 2019. po pojedinim obveznicima, izvjestitelj:
Polić
d. prijedlog za isplaćivanje novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova
prehrane djelatnika tijekom 2020., izvjestitelj: Lončarić
e. informacija o storniranju zaduženja turističke članarine društvu „Slavonija bus“, za
razdoblje 2015.-2018., radi krivog obračuna, izvjestitelj: Lončarić
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad radom i poslovanjem Turističke
zajednice u razdoblju 1.1.-30.9. 2019., izvjestitelj: Perušinović
6. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Turističke zajednice u razdoblju 1.1.-31.12.2019.,
izvjestitelj: Lončarić
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7. Izvješće o radu direktorice, Turističkog ureda i Turističko-informativnog centra u 2019.,
izvjestitelj: Lončarić
8. Izvješća iz djelokruga Funkcionalnog marketinga
a. o tijeku realizacije projekta „most u tvrđavi“, izvjestitelji: Lončarić, Duspara
b. o prihvaćanju prijedloga za organiziranje CMC Slavonija festa CMC 200 festivala
krajem kolovoza 2020., izvjestitelji: Lončarić, Duspara
c. o zaključivanju ugovora o medijskom praćenju aktivnosti Turističke zajednice
posredstvom lokalnih radio postaja u 2020., izvjestitelj: Lončarić
d. o zaključivanju ugovora o održavanju web stranica Turističke zajednice s obrtom
„Boki ing“ u 2020., izvjestitelj: Lončarić
e. o prihvatu snimateljske ekipe koja snima film „Putevi vode“, 29. siječnja 2019.,
izvjestitelj: Lončarić
9. Aktivnosti iz djelokruga rada klastera „Slavonska košarica“, izvjestitelj: Dejanović
a. informacija o održavanju telefonske sjednice Skupštine klastera 10. veljače 2020.
b. Izvješće o radu i financijskom poslovanju klastera u razdoblju 1.1.-31.12. 2019.
c. Program rada klastera za 2020., s financijskim planom
d. predstavljanje klastera na Sajmu zlatne niti u Županji od 20. do 23. veljače 2020.
e. predstavljanje klastera na Međunarodnom sajmu „Viroexpo“ u Virovitici od 13. do
15. ožujka 2020.
10. Aktivnosti iz djelokruga rada turističke destinacije „Moja lijepa Slavonija kraj Save“,
izvjestitelj: Lončarić
a. informacija o zatraženoj prethodnoj suglasnosti za udruživanje od strane
Ministarstva turizma i sjednici Povjerenstva Ministarstva u vezi s udruživanjem,
održanoj 5. veljače 2020.
b. prijedlog za provođenje primarnog istraživanja i izlaganje rezultata istraživanja na
temu „Novi Zakon o turističkim zajednicama u funkciji promicanja turističkog
razvoja slavonske Posavine“, na Međunarodnom znanstvenom simpoziju „Regija,
Poduzetništvo, Razvoj“ koji će se održati u Osijeku u organizaciji osječkog
Ekonomskog fakulteta 4. i 5. lipnja 2020.
11. Prijedlog za utvrđivanje teksta novog Statuta Turističke zajednice, u skladu s odredbama
novog Zakona o turističkim zajednicama; izvjestitelj: Lončarić
12. Prijedlog za sudjelovanje Turističke zajednice u organiziranju Cestovne moto utrke „Brod
Open Race“ koja će se održati 7. lipnja 2020. u organizaciji Big Bike Racing udruge,
izvjestitelj: Lončarić
13. Različito
31. ožujka 2020. održana je 17. sjednica Turističkog vijeća elektroničkim putem, uz sljedeće
članove Turističkog vijeća koji su glasali elektronički: Margareta Rubil, Siniša Panthy, Zlatko
Sadiković, Stjepan Lucić, Stjepan Balen, Juro Terić, prema Dnevnom redu kako slijedi:
1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Turističkog vijeća
2. Informacije, izvjestitelj: Lončarić
a. o naputku Ministarstva turizma vezano za održavanje sjednica skupština i turističkih
vijeća
b. o interventnim mjerama koje se poduzimaju na razini Turističke zajednice i gradskog
turističkog sektora vezano za izvanrednu situaciju izazvanu epidemijom
koronavirusa
c. o aktivnostima vezano za usklađivanje poslovanja Turističke zajednice s odredbama
novog Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
d. o tumačenju odredbi Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kojima se regulira
pitanje plaćanja spomeničke rente, od strane Ministarstva turizma
3. Izvješća iz djelokruga Administrativnog marketinga, izvjestitelj: Lončarić
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a. aktivnosti vezano za naplatu turističke članarine
b. informacija o obnovi Ugovora o dopuštenom prekoračenju po transakcijskom računu
Turističke zajednice s PBZ-om
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad radom i poslovanjem Turističke
zajednice u razdoblju 1.1.-31.12. 2019., izvjestitelj: Lončarić
5. Informacija o provedenoj samoprocjeni učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava
financijskog upravljanja i kontrola Turističke zajednice za 2019., izvjestitelj: Lončarić
6. Izvješća iz djelokruga Funkcionalnog marketinga, izvjestitelj: Lončarić
a. aktivnosti vezano za realizaciju projekta „most u tvrđavi“
b. koordinacija turističkih zajednica koje djeluju u Brodsko-posavskoj županiji,
održana 3. ožujka 2020. u Brodskom Stupniku
c. sudjelovanje predstavnika Turističke zajednice na XV. Raspravi o turizmu „Sportski
turizam u Hrvatskoj – možemo li više i kako“, održanoj u Zagrebu 12. ožujka 2020.,
u organizaciji Instituta za turizam
7. Aktivnosti iz djelokruga rada turističke destinacije „Moja lijepa Slavonija kraj Save“,
izvjestitelj: Lončarić
a. informacija o stavu Ministarstva turizma RH vezano za udruživanje turističkih
zajednica i općina u destinaciju „Moja lijepa Slavonija kraj Save“, sukladno
odredbama novog Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
b. informacija o tijeku aktivnosti vezano za donošenje odluka turističkih/općinskih
vijeća unutar Destinacije o udruživanju
c. prijedlog za donošenje odluke o udruživanju u Destinaciju
8. Aktivnosti iz djelokruga rada klastera „Slavonska košarica“, izvjestitelj: Lončarić
a. informacija o tijeku aktivnosti vezano za realizaciju donatorske akcije „dodjela
učeničkih košarica“ osnovnoškolcima po kriteriju uspješnosti
b. prijedlog za dodjelu košarica osnovnoškolcima u skladu s mjerama propisanim
odlukom Nacionalnog i Gradskog stožera civilne zaštite
9. Zamolba hotela „Garten“ za postavljanje nove turističke signalizacije, izvjestitelj: Lončarić
10. Potvrđivanje odluke direktorice o doniranju usluge turističkog vođenja kroz grad članovima
Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola RH povodom održavanja sjednice u
Slavonskom Brodu, 7. ožujka 2020.
11. Različito
14. travnja 2020. održana je 18. sjednica Turističkog vijeća elektroničkim putem, uz sljedeće
članove Turističkog vijeća koji su glasali elektronički: Siniša Panthy, Margareta Rubil, Zlatko
Sadiković, Stjepan Lucić, Juro Terzić, Mladen Šprajc, prema Dnevnom redu kako slijedi:
1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Turističkog vijeća
2. Informacija o dobivanju suglasnosti na Prijedlog novog Statuta od strane Ministarstva turizma
RH, izvjestitelj: Lončarić
3. Različito
1. lipnja 2020. održana je 19. sjednica Turističkog vijeća, uz nazočnost sljedećih članova: Mirko
Duspara, predsjednik Turističkog vijeća; Juro Terzić, Stjepan Balen, Zlatko Sadiković, Margareta
Rubil, Mladen Šprajc, Siniša Panthy, Ilija Dankić, prema usvojenom Dnevnom redu kako slijedi:
1. Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Turističkog vijeća
2. Informacije, izvjestitelj: Lončarić
a. o dopunama i izmjenama zakonske regulative kojom se regulira rad turističkih
zajednica, uvjetovanim epidemijom COVID-a 19
b. o stupanju na snagu novog Statuta Turističke zajednice grada Slavonskog Broda
c. o stupanju na snagu novog Statuta Turističke zajednice Brodsko-posavske županije
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d. o interventnim mjerama koje se poduzimaju na nacionalnoj i lokalnoj razini vezano
za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti u uvjetima epidemije COVID-a 19
e. o inicijativi za pristupanje grada Slavonskog Broda međunarodnoj udruzi „Žene
spisateljice“
f. pripremne aktivnosti vezano za održavanje Izborne skupštine Turističke zajednice u
nadolazećem razdoblju
g. informacija o izradi Studije održivog razvoja riječnih krstarenja na području
Brodsko-posavske županije od strane županijske Turističke zajednice
3. Izvješća iz djelokruga Administrativnog marketinga, izvjestitelj: Lončarić
a. turistički promet na području grada Slavonskog Broda – trenutna situacija
b. aktivnosti u segmentu efikasnije naplate turističke članarine
c. imenovanje Sanje Polić za privremenog potpisnika financijske dokumentacije u
segmentu elektroničkog bankarstva
d. informacija o kupovini jednog klima uređaja za lokaciju: Turistički ured
4. Izvješća iz djelokruga Funkcionalnog marketinga o aktivnostima koje su u tijeku,
izvjestitelji: Duspara, Lončarić
a. aktivnosti vezano za realizaciju projekta „most u tvrđavi Brod“
b. aktivnosti vezano za realizaciju projekta „Interpretacijski centar I. B. Mažuranić“
c. aktivnosti na realizaciji projekata turističke tradicije i uređenja gradskih površina
5. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Turističke zajednice u razdoblju 1.1.-31.3.2020.,
izvjestitelj: Lončarić
6. Aktivnosti iz djelokruga rada turističke destinacije „Moja lijepa Slavonija kraj Save“,
izvjestitelj: Lončarić
a. Informacija o publiciranju rada „Novi Zakon o turističkim zajednicama i promicanju
hrvatskog turizma u funkciji promicanja turističkog razvoja slavonske Posavine“ u
zborniku radova Međunarodnog znanstvenog simpozija „Regija, poduzetništvo i
razvoj“ u izdanju osječkog Ekonomskog fakulteta
b. aktivnosti vezano za prikupljanje prethodnih suglasnosti za umrežavanje, sukladno
odredbama novog Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
7. Aktivnosti iz djelokruga rada klastera „Slavonska košarica“, izvjestitelj: Dejanović
a. Izvješće o radu i financijskom poslovanju klastera „Slavonska košarica“ u razdoblju
1.1.-30.3.2020.
b. Informacija o dugoročnom kreditu odobrenom od strane PBZ-a radi pokrivanja
gubitka iz 2019.
c. Informacija o interventnim mjerama koje se poduzimaju na razini klastera u uvjetima
epidemije COVID-a 19
d. Izvješće o provedenoj akciji doniranja „učeničkih“ košarica osnovnoškolcima po
kriteriju uspješnosti
8. Prijedlog za donošenje odluke o naknadama za članove tijela Turističke zajednice u
mandatnom razdoblju lipanj 2020.-lipanj 2024.
9. Prijedlog za početak aktivnosti vezano za formiranje postava na temu gradske industrijske
baštine u obnovljenom i opremljenom kazamatu zapadne kurtine u tvrđavi, izvjestitelj:
Lončarić
10. Prijedlog za izmjenu panoa s turističkim informacijama na prilazu središnjem tvrđavskom
trgu, izvjestitelj: Lončarić
11. Prijedlog za zajedničko provođenje online kampanje s razine Turističke zajednice Brodskoposavske županije, izvjestitelj: Lončarić
12. Proljetne akcije natjecateljskog karaktera - dogovor oko načina provođenja, izvjestitelj:
Lončarić
13. Turističke manifestacije u organizaciji Turističke zajednice tijekom ljetnih mjeseci –
dogovor oko načina organiziranja/odgađanja/otkazivanja
14. Različito
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10. rujna 2020. održana je 1. sjednica Turističkog vijeća u novom sazivu elektroničkim putem,
uz sljedeće članove Turističkog vijeća koji su glasali elektronički: Stjepan Balen, Stjepan Lucić,
Margareta Rubil, Siniša Panthy, Zlatko Sadiković, Mladen Šprajc, Juro Terzić, Ivo Topić, prema
Dnevnom redu kako slijedi:
1. Informacije
a. o konstituiranju novog saziva Turističke zajednice za mandatno razdoblje lipanj
2020. – lipanj 2024.
b. o aktivnostima koje se poduzimaju na nacionalnoj i lokalnoj razini vezano za
obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti u okolnostima uvjetovanim
epidemijom COVID-a 19 i poslovanje Turističke zajednice
c. o preporuci Ministarstva turizma vezano za otvaranje Turističkih ureda i TIC-ova u
okolnostima uvjetovanim epidemijom COVID-a
d. o razmatranju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Turističke zajednice u 2019.
na sjednici Gradskog vijeća 2. srpnja 2020.
e. o odobrenim sredstvima Ministarstva kulture za realizaciju projekata „drveni most u
tvrđavi Brod“ i „obnova kazamata zapadne kurtine tvrđave Brod za postav Muzeja
kravate“
f. o novoj web platformi „Slavonia.Travel“ županijskih turističkih zajednica s područja
regije Slavonije
g. o gurmanskom izletu novinara u Brodsko-posavsku županiju realiziranom 10. srpnja
2020. od strane Turističke zajednice Brodsko-posavske županije
h. o koordinaciji turističkih zajednica u Brodsko-posavskoj županiji odražnoj 17.srpnja
2020. u Novoj Gradiški
i. o uvođenju Hrvatske turističke kartice na tržište
j. o odgađanju Otvorenog prvenstva Hrvatske „Brod Open Race“ koje se trebalo
održati 30.kolovoza 2020.
2. Izvješća iz djelokruga Administrativnog marketinga
a. turistički promet na području grada Slavonskog Broda – trenutna situacija
b. aktivnosti u segmentu efikasnije naplate turističke članarine
c. aktivnosti u segmentu efikasnije naplate turističke pristojbe
3. Izvješće o financijskom poslovanju Turističke zajednice u razdoblju 1.1.-30.6.2020.
4. Izvješće o rezultatima akcija natjecateljskog karaktera tijekom proteklih mjeseci
5. Izvješća iz djelokruga Funkcionalnog marketinga o aktivnostima koje su u tijeku
a. aktivnosti vezano za realizaciju projekta „most u tvrđavi Brod“
b. aktivnosti vezano za nastavak realizacije projekta „građevinska sanacija zapadne
kurtine u tvrđavi Brod za postav Muzeja kravate“
c. aktivnosti vezano za nastavak realizacije projekta „turistička valorizacija gradske
industrijske baštine“
d. aktivnosti vezano za realizaciju EU projekata „Integrirani program – interpretacijski
centar Ivana Brlić Mažuranić“ i „Kuća tambure – Slavonska notna bajka –
opremanje“
e. pripremne aktivnosti za Otvoreno prvenstvo grada Slavonskog Broda u kuhanju fiša
planirano za održavanje 3. srpnja 2020.
f. pripremne aktivnosti za Slavonijafest CMC 200 festival planirano za održavanje
krajem kolovoza 2020.
6. Aktivnosti iz djelokruga rada klastera „Slavonska košarica“
a. predstavljanje klastera na „Picokijadi“ u Đurđevcu od 26. do 28. lipnja 2020.
b. pripremne aktivnosti za Savski sajam planiran za održavanje 3. srpnja 2020. u
Slavonskom Brodu
c. predstavljanje klastera na Markovom sajmu u Zagrebu od 3. do 6. rujna 2020.
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d. predstavljanje klastera na Državnom natjecanju u kuhanju ribljeg paprikaša u Belom
Manastiru 5.rujna 2020.
e. Informacija o odobrenim sredstvima Ministarstva turizma za realizaciju projekta
„edukacijske radionice“ u suradnji s osječkim Ekonomskim fakultetom
f. Izvješće o financijskom poslovanju klastera u razdoblju 1.1.-30.6.2020.
g. Prijedlog za doniranje robe za daljnju prodaju u vlasništvu Turističke zajednice
klasteru i za nastavak obavljanja trgovačke djelatnosti na malo na lokaciji „Centar za
posjetitelje, Trg I. B. Mažuranić“ posredstvom klastera
7. Prijedlog za donošenje Poslovnika o radu Turističkog vijeća
8. Prijedlog za donošenje Pravilnika o radu i djelovanju stručne službe Turističke zajednice
grada Slavonskog Broda i Sistematizacije radnih mjesta u Turističkoj zajednici grada
Slavonskog Broda
9. Prijedlog za donošenje Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u
Turističkoj zajednici grada Slavonskog Broda
10. Prijedlog za donošenje Pravilnika o korištenju službenih mobilnih telefona u Turističkoj
zajednici grada Slavonskog Broda
11. Potvrđivanje odluke direktorice o sufinanciranju troškova manifestacije „Obilježavanje
Svjetskog dana glazbe“ održanoj 21. lipnja 2020., u dijelu koji se odnosi na sufinanciranje
troškova smještaja izvođača u hostelu „Mali Pariz“
12. Različito
21. listopada 2020. održana je 2. sjednica Turističkog vijeća u novom sazivu elektroničkim
putem, uz sljedeće članove Turističkog vijeća koji su glasali elektronički: Margareta Rubil, Stjepan
Balen, Stjepan Lucić, Siniša Panthy, Zlatko Sadiković, Mladen Šprajc, Juro Terzić, Ivo Topić,
prema Dnevnom redu kako slijedi:
1. Usvajanje zapisnika s 1. Sjednice
2. Informacije, izvjestitelj: Lončarić
a. o novima mjerama Stožera civilne zaštite RH i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u
uvjetima epidemije COVID-a 19, koje se održavaju na poslovanje ugostiteljskoturističkog sektora
b. o novoj brošuri HTZ-a „Skrivena blaga hrvatske unutrašnjosti“
c. o predstavljanju turističke ponude grada Slavonskog Broda za portal „Dnevno.hr“
d. o prijedlogu upućenom gradskom Upravnom odjelu za društvene djelatnosti za
zauzimanje stava na razini Grada po pitanju održavanja za sada odgođenog festivala
„Slavonijafest CMC 200- 2020“
e. o obilježavanju Svjetskog dana turizma 27. rujna 2020. u organizaciji Turističke
zajednice županije
f. o pripremi novog turističko-informacijskog portala „Croatia.hr“ na razini HTZ-a
g. o izradi nove metodologije i standarda planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih
zajednica, sukladno odredbama novog Zakona o turističkim zajednicama i
promicanju hrvatskog turizma
3. Izvješća iz djelokruga Administrativnog marketinga, izvjestitelj: Lončarić
a. turistički promet na području grada Slavonskog Broda – trenutna situacija
b. stupanje na snagu Pravilnika o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobođenju od
plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u
domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i izvršavanje
obračuna preostalih obroka godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe
pružateljima navedenih usluga u sustavu e-visitor
c. neregistrirano pružanje ugostiteljskih usluga na području grada Slavonskog Broda i
poduzete mjere
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4. Izvješće o prihvatu polaznika 23. naraštaja Ratne škole „Ban Josip Jelačić“ u tvrđavi Brod,
5. listopada 2020., izvjestitelj: Lončarić
5. Izvješća iz djelokruga Funkcionalnog marketinga o aktivnostima koje su u tijeku,
izvjestitelj: Lončarić
a. aktivnosti vezano za realizaciju projekta „most u tvrđavi Brod“
b. aktivnosti vezano za realizaciju projekta „Slavonski Brod – Cravatten Staat“
c. aktivnosti vezano za realizaciju projekta „turistička valorizacija gradske industrijske
baštine“
d. aktivnosti u području politike „marketinška infrastruktura“, projekt „proizvodnja
multimedijalnih sadržaja“
e. aktivnosti u području politike „komunikacijske vrijednosti“, projekt „offline
komunikacije“, projektni zadatak „brošure i ostali tiskani materijal“
f. aktivnosti u području politike „komunikacijske vrijednosti“, projekt „smeđa
signalizacija“
6. Aktivnosti iz djelokruga rada klastera „Slavonska košarica“, izvjestitelj: Lončarić
a. predstavljanje klastera na 13. Vukovarskom etno sajmu održanom 26. rujna 2020.
b. Izvješće o održanoj edukacijskoj radionici na temu „Značaj korisnički generiranog
sadržaja: Koliko su recenzije korisnika bitne?“, 30. rujna 2020., na osječkom
Ekonomskom fakultetu
7. Različito
17. prosinca 2020. održana je 3. sjednica Turističkog vijeća u novom sazivu elektroničkim
putem, uz sljedeće članove Turističkog vijeća koji su glasali elektronički: Margareta Rubil, Stjepan
Balen, Stjepan Lucić, Siniša Panthy, Zlatko Sadiković, Mladen Šprajc, Juro Terzić, Ivo Topić,
prema Dnevnom redu kako slijedi:
1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice
2. Informacije, izvjestitelj: Lončarić
a. o novima mjerama Stožera civilne zaštite RH, HZJZ-a i HZZO-a u uvjetima
epidemije COVID-a 19, koje se održavaju na poslovanje ugostiteljsko-turističkog
sektora
b. o obavljanju financijske revizije Turističke zajednice za 2019. od strane Državnog
ureda za reviziju
c. o donošenju metodologije i obvezatnih uputa za izradu godišnjeg programa rada i
izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada od strane Ministarstva turizma i sporta,
na prijedlog HTZ-a
d. o imenovanju direktorice Turističke zajednice zamjenicom člana Partnerskog vijeća
Brodsko-posavske županije za razdoblje izrade Plana razvoja Brodsko-posavske
županije u razdoblju 2021.-2027.
e. o nagrađivanju promo filma Turističke zajednice županije turističkom nagradom
„Golden Interstas“
f. o rezultatima promo on line kampanje „Jesen 2020“ koju je Turistička zajednica
županije provodila u suradnji sa S.T.A.R. Digital d.o.o.
3.Izvješća iz djelokruga Administrativnog marketinga, izvjestitelj: Lončarić
a. Turistički promet na području grada Slavonskog Broda – trenutna situacija
b. Informacija o postignutom dogovoru sa Poreznom upravom i HTZ-om vezano uz
otplatu preplaćenog iznosa turističke članarine HRT-a
c. Informacija o visini turističke pristojbe na području Brodsko-posavske županije za
2022.
d. Neregistrirano pružanje ugostiteljskih usluga na području grada Slavonskog Broda i
poduzete mjere
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e. Zamolba za isplatu neoporezivih iznosa godišnjih nagrada djelatnicima Turističke
zajednice
f. Prijedlog za donošenje Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave
-imenovanje članova povjerenstva
g. Prijedlog za isplaćivanje novčane paušalne naknade za
podmirivanje troškova prehrane djelatnika Turističke zajednice u 2021.
h. Prijedlog za donošenje Izmjena Plana nabave za 2020., izvjestitelj: Lončarić
i. Prijedlog za donošenje Plana nabave za 2021., izvjestitelj: Lončarić
4. Izvješća iz djelokruga Funkcionalnog marketinga o aktivnostima koje su u tijeku,
izvjestitelj: Lončarić
a. aktivnosti vezano za realizaciju projekta „most u tvrđavi Brod“
b. aktivnosti vezano za realizaciju projekta „Slavonski Brod – Cravatten Staat“
c. aktivnosti u području politike „marketinška infrastruktura“, projekt „proizvodnja
multimedijalnih sadržaja“
d. aktivnosti u području politike „komunikacijske vrijednosti“, projekt „smeđa
signalizacija“
e. aktivnosti u području politike „ostalo“, izrada akcijskog plana prilagodbe turističkog
upravljanja gradom kao turističkom destinacijom u kriznoj situaciji izazvanoj
pandemijom koronavirusa
5. Aktivnosti iz djelokruga rada klastera „Slavonska košarica“, izvjestitelj: Lončarić
f. Izvješće o održanim edukacijskim radionicama za članove klastera, putem platforme
ZOOM, 4. i 30. studenog 2020., u suradnji s osječkim Ekonomskim fakultetom
g. Aktivnosti vezano uz plasman dvanaestlisnog kalendara s motivima „Brodskog kola“
i božićne slavonske košarice
6. Prijedlog za utvrđivanje Izmjena i dopuna Programa rada Turističke zajednice za 2020.,
izvjestitelj: Lončarić
7. Prijedlog za provođenje akcije izbora najljepših gradskih izloga u vrijeme božićnih i
novogodišnjih blagdana, izvjestitelj: Lončarić
8. Prijedlog za utvrđivanje roka do kojeg Skupštini Turističke zajednice treba podnijeti
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa rada Turističke zajednice u 2020; izvjestitelj:
Lončarić
9. Prijedlog za utvrđivanje Programa rada Turističke zajednice za 2021., izvjestitelj: Lončarić
10. Prijedlog za utvrđivanje Financijskog plana Turističke zajednice za 2021. po mjestu troška,
sukladno odredbama Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i
izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, izvjestitelj: Lončarić
11. Prijedlog za utvrđivanje Zajedničkog programa korištenja sredstava turističke pristojbe za
2021. u suradnji s Gradom Slavonskim Brodom, izvjestitelj: Lončarić
12. Prijedlog za provođenje primarnog istraživanja na temu „Poslovanje vlasnika obiteljskog
smještaja na području grada Slavonskog Broda u otežanim uvjetima poslovanja izazvanim
epidemijom koronavirusa“ te izlaganja istih na Međunarodnoj konferenciji „Regija,
Poduzetništvo, Razvoj“ koja će se održati u organizaciji osječkog Ekonomskog fakulteta u
lipnju 2021.: izvjestitelj: Lončarić
13. Prijedlog za prihvaćanje prijedloga društva „Autor“ iz Zagreba za organiziranje „CMC
Slavonija festivala CMC 200“ u kolovozu 2021., izvjestitelj: Lončarić
14. Potvrđivanje odluke direktorice o doniranju svijeća Udrugi hrvatskih civilnih stradalnika
povodom obilježavanja Dana sjećanja na Vukovar u Slavonskom Brodu, 17. studenog 2020.
15. Različito
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3.AKTI KOJE JE DONIJELO TURISTIČKO VIJEĆE NA SJEDNICAMA ODRŽANIM
TIJEKOM 2020.
13. veljače 2020., na 16. sjednici Turističkog vijeća, svi nazočni članovi Turističkog vijeća
(Mirko Duspara, Stjepan Balen, Stjepan Lucić, Margareta Rubil, Zlatko Sadiković, Juro
Terzić), glasali su „ZA“ donošenje sljedećih akata:
- Odluke o isplata mjesečne novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane
djelatnika Turističke zajednice tijekom 2020., kojom se utvrđuje isplata mjesečnog paušalnog
iznosa od 400,00 kuna za navedene troškove djelatnicima Turističke zajednice, i to temeljem
odredbi članka 7. stavak 2. točka 34. Pravilnika o porezu na dohodak
-Odluke, kojom se raspisuju izbori za Skupštinu Turističke zajednice, koji će se provesti
nakon što se ishodi prethodna suglasnost Ministarstva turizma na Prijedlog Statuta Turističke
zajednice, a najkasnije do 31. listopada 2020., sukladno odredbama članka 71. stavak 1.
Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
-Zaključka, kojim se usvaja zapisnik s 15. sjednice Turističkog vijeća održane 19. prosinca
2019.
-Zaključaka, kojima se na znanje primaju Informacije iz djelokruga rada Ministarstva
turizma i Hrvatske turističke zajednice
-Zaključaka, kojima se na znanje primaju Informacije vezano uz suradnju Turističke
zajednice s Gradom Slavonskim Brodom
-Zaključaka, kojima se prihvaćaju Izvješća iz djelokruga Administrativnog marketinga
-Zaključka, kojim se prihvaća Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad radom
i poslovanjem Turističke zajednice u razdoblju 1.1.-30.9. 2019.
-Zaključaka, kojima se predlaže Nadzornom odboru da, sukladno članku 33. stavak 2.
Statuta Turističke zajednice, obavi nadzor nad vođenjem poslovanja; materijalnim i
financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima Turističke zajednice te izvršavanjem i
provedbom Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice u 2019., a Skupštini da,
sukladno članku 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i
članku 63. stavak 5. Statuta Turističke zajednice, donese Izvješće o izvršenju Programa rada
Turističke zajednice za razdoblje 1.1.-31.12.2019. u predloženom obliku te prihvati Izvješće o
radu Turističkog vijeća u 2019. u predloženom obliku
-Zaključka, kojim se prihvaća Izvješće o radu direktorice, Turističkog ureda i Turističkoinformativnog centra u 2019.
-Zaključaka, kojima se prihvaćaju Izvješća iz djelokruga Funkcionalnog marketinga za
aktivnosti koje su realizirane ili su u tijeku, sukladno Programu rada te prethodno
donesenim odlukama Vijeća, Predsjednika ili direktorice
-Zaključaka, kojima se prihvaćaju Izvješća iz djelokruga rada klastera „Slavonska košarica“
-Zaključka, kojim se na znanje prima Informacija o zatraženoj prethodnoj suglasnosti za
udruživanje u turističku destinaciju „Moja lijepa Slavonija kraj Save“ od strane Ministarstva
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turizma i tijeku sjednice Povjerenstva Ministarstva u vezi s udruživanjem održane 5. veljače
2020.
-Zaključka, kojim se ovlašćuje direktorica Turističke zajednice za provođenje primarnog
istraživanja i izlaganje rezultata istraživanja na temu „Novi Zakon o turističkim zajednicama
u funkciji promicanja turističkog razvoja slavonske Posavine“, na Međunarodnom
znanstvenom simpoziju „Regija, Poduzetništvo, Razvoj“ koji će se održati u Osijeku u
organizaciji osječkog Ekonomskog fakulteta 4. i 5. lipnja 2020.
-Zaključka, kojim se Ministarstvu turizma, radi dobivanja prethodne suglasnosti, upućuje
Prijedlog Statuta Turističke zajednice, izrađen sukladno smjernicama Ministarstva i usklađen
s odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
-Zaključaka, kojima se prihvaća Prijedlog za sudjelovanje Turističke zajednice u
organiziranju Cestovne moto utrke „Brod Open Race“ koja će se održati 7. lipnja 2020. te
snošenje troškova nabave pehara za sudionike u ukupnoj vrijednosti od 6.682,50 kuna.
Svi navedeni akti su doneseni jednoglasno u predloženim oblicima.
31. ožujka 2020., na 17. sjednici Turističkog vijeća, koja je održana elektroničkim putem, svi
članovi Turističkog vijeća koji su glasali elektronički (Stjepan Balen, Stjepan Lucić,
Margareta Rubil, Siniša Panthy, Zlatko Sadiković, Juro Terzić), glasali su „ZA“ donošenje
sljedećih akata:
-Odluke o udruživanju Turističke zajednice grada Slavonskog Broda u turističku destinaciju
„Moja lijepa Slavonija kraj Save“, kroz potpisivanje sporazuma, radi zajedničkog
provođenja jedne ili više aktivnosti usmjerenih razvijanju turističkog proizvoda i promociji
Destinacije, kojom se ovlašćuje predsjednik Turističke zajednice za potpisivanje sporazuma
putem kojeg će se regulirati međusobni odnosi članica
-Odluke o dodjeli košarica s proizvodima članova klastera „Slavonska košarica“
najuspješnijim učenicima po kriteriju izvrsnosti, izabranim od strane osnovnih škola,
sukladno naputcima Nacionalnog, Županijskog i Gradskog stožera civilne zaštite, kojom se
utvrđuje da će se na dan isporuke košarica u potpunosti poštivati u tom trenu važeće
preporuke Stožera
- Zaključka, kojim se usvaja zapisnik sa 16. sjednice Turističkog vijeća održane 13. veljače
2020.
-Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o naputku Ministarstva turizma vezano uz
održavanje sjednica skupština i turističkih vijeća
-Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o interventnim mjerama koje se
poduzimaju na razini Turističke zajednice i gradskog turističkog sektora vezano za
izvanrednu situaciju izazvanu epidemijom koronavirusa
-Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o aktivnostima vezano za usklađivanje
poslovanja Turističke zajednice s odredbama novog Zakona o turističkim zajednicama i
promicanju hrvatskog turizma
-Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o tumačenju odredbi Zakona o zaštiti i
očuvanju kulturnih dobara kojima se regulira pitanje plaćanja spomeničke rente
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- Zaključaka, kojima se prihvaćaju Izvješća iz djelokruga Administrativnog marketinga
-Zaključka, kojim se prihvaća Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad radom
i poslovanjem Turističke zajednice u razdoblju 1.1.-31.12. 2019.
-Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o provedenoj samoprocjeni učinkovitosti i
djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola Turističke zajednice
za 2019.
- Zaključaka, kojima se prihvaćaju Izvješća iz djelokruga Funkcionalnog marketinga za
aktivnosti koje su realizirane ili su u tijeku, sukladno Programu rada, odnosno prethodno
donesenim odlukama Vijeća, Predsjednika ili direktorice
-Zaključaka, kojima se primaju na znanje Informacije iz djelokruga rada turističke
destinacije „Moja lijepa Slavonija kraj Save“
- Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o tijeku aktivnosti vezano za realizaciju
donatorske akcije „dodjela učeničkih košarica“ osnovnoškolcima po kriteriju uspješnosti
-Zaključaka, kojima se ne prihvaća Zamolba hotela „Garten“ za postavljanje nove turističke
signalizacije prema hotelu te vlasnik hotela informira da će se, sukladno članku 32. stavak 1.
točka 2.5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, projekt izrade i
postavljanja turističke signalizacije prema osnovnim smještajnim objektima realizirati
sustavno, prema prije izrađenom prometnom projektu za sve objekte.
Svi navedeni akti su doneseni jednoglasno u predloženim oblicima.
14. travnja 2020., na 18. sjednici Turističkog vijeća, koja je održana elektroničkim putem, svi
članovi Turističkog vijeća koji su glasali elektronički (Stjepan Lucić, Margareta Rubil, Siniša
Panthy, Zlatko Sadiković, Juro Terzić, Mladen Šprajc ), glasali su „ZA“ donošenje sljedećih
akata:
-Zaključka, kojim se usvaja zapisnik sa 17. sjednice Turističkog vijeća održane 31. ožujka
2020.
-Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o dobivanju suglasnosti na Prijedlog novog
Statuta Turističke zajednice od strane Ministarstva turizma.
Oba navedena akta su donesena jednoglasno u predloženim oblicima.
1. lipnja 2020., na 19. sjednici Turističkog vijeća, svi nazočni članovi Turističkog vijeća (Mirko
Duspara, Stjepan Balen, Margareta Rubil, Zlatko Sadiković, Ilija Dankić, Juro Terzić, Zlatko
Sadiković, Mladen Šprajc ), glasali su „ZA“ donošenje sljedećih akata:
- Odluke o izboru predsjednika komisija za izbor najboljeg gradskog bara, restorana te
prozora, balkona, pretkućnice i terase ugostiteljskog objekta, kojom su vezano uz provođenje
akcije natjecateljskog karaktera koju Turistička zajednica u suradnji s partnerima provodi u
proljetnim mjesecima, članovi Turističkog vijeća Stjepan Balen, Zlatko Sadiković i Margareta
Rubil imenovani predsjednicima komisija
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-Zaključka, kojim se usvaja zapisnik s 18. sjednice Turističkog vijeća održane 14. travnja
2020.
-Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o dopunama i izmjenama zakonske
regulative kojom se regulira rad turističkih zajednica, uvjetovanih epidemijom COVID-a 19
- Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o stupanju na snagu novog Statuta
Turističke zajednice grada Slavonskog Broda
- Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o stupanju na snagu novog Statuta
Turističke zajednice Brodsko-posavske županije
- Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o interventnim mjerama koje se
poduzimaju na nacionalnoj i lokalnoj razini vezano uz obavljanje ugostiteljsko-turističke
djelatnosti u uvjetima epidemije koronavirusa
- Zaključka, kojim se prima se znanje Informacija o inicijativi za pristupanje grada
Slavonskog Broda međunarodnoj udruzi „Žene spisateljice“
-Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o pripremnim aktivnostima vezano uz
održavanje Izborne skupštine Turističke zajednice u nadolazećem razdoblju
-Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o izradi Studije održivog razvoja riječnih
krstarenja na području Brodsko-posavske županije od strane Turističke zajednice Brodskoposavske županije
- Zaključaka, kojima se prihvaćaju Izvješća iz djelokruga Administrativnog marketinga
-Zaključaka, kojima se prihvaćaju Izvješća iz djelokruga Funkcionalnog marketinga za
aktivnosti koje su realizirane ili su u tijeku, sukladno Programu rada te prethodno
donesenim odlukama Vijeća, Predsjednika ili direktorice
-Zaključka, kojim se prihvaća Izvješće o radu i financijskom poslovanju Turističke zajednice
u razdoblju 1.1.-31.3.2020.
- Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o publiciranju rada „Novi Zakon o
turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma u funkciji promicanja turističkog
razvoja slavonske Posavine“ u zborniku radova Međunarodnog znanstvenog simpozija
„Regija, poduzetništvo i razvoj“ u izdanju osječkog Ekonomskog fakulteta
-Zaključka, kojim se prihvaća Izvješće o aktivnosti vezano za prikupljanje prethodnih
suglasnosti za umrežavanje u turističku destinaciju „Moja lijepa Slavonija kraj Save“,
sukladno odredbama novog Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog
turizma
- Zaključaka, kojima se prihvaćaju Izvješća iz djelokruga rada klastera „Slavonska košarica“
-Zaključka, kojim se predlaže Skupštini Turističke zajednice da donese Odluku o naknadama
za članove tijela Turističke zajednice u mandatnom razdoblju lipanj 2020. - lipanj 2024.
-Zaključaka, kojima se prihvaća Prijedlog za početak aktivnosti vezanih za formiranje
postava na temu gradske industrijske baštine u obnovljenom i opremljenom kazamatu
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zapadne kurtine u tvrđavi Brod te daje ovlaštenje direktorici Turističke zajednice za
provođenje ovih aktivnosti
-Zaključaka, kojima se prihvaća Prijedlog za izmjenu dva plakata s turističkim
informacijama na prilazu središnjem tvrđavskom trgu, nakon sanacije panoa od strane
gradske uprave
-Zaključka, kojim se odbija Prijedlog Turističke zajednice Brodsko-posavske županije za
sudjelovanje u online kampanji sa županijske razine
-Zaključka, kojim se prihvaća Prijedlog za provođenje proljetnih akcija natjecateljskog
karaktera
-Zaključaka, kojima se utvrđuje da će Turistička zajednica započeti s aktivnostima vezano za
pripremu Otvorenog prvenstva grada Slavonskog Broda u kuhanju fiša koje se treba održati
3. srpnja 2020. te da će Turistička zajednica o načinu održavanja Slavonija festa CMC 200
festivala raspravljati na idućoj sjednici, uz nazočnost predstavnika organizatora.
Svi navedeni akti su jednoglasno doneseni u predloženom obliku.
10. rujna 2020., na 1. sjednici Turističkog vijeća u novom sazivu, koja je održana
elektroničkim putem, svi članovi Turističkog vijeća koji su glasali elektronički (Stjepan Balen,
Stjepan Lucić, Margareta Rubil, Siniša Panthy, Zlatko Sadiković, Mladen Šprajc, Juro Terzić,
Ivo Topić), glasali su „ZA“ donošenje sljedećih akata:
- Poslovnika o radu Turističkog vijeća, kojim se određuje način rada i odlučivanja Turističkog
vijeća, prava i dužnosti predsjednika i članova Turističkog vijeća, sazivanje i tijek sjednica,
ustrojstvo radnih i savjetodavnih tijela Turističkog vijeća, javnost sjednica te druga pitanja
bitna za rad i funkcioniranje Turističkog vijeća u skladu s odredbama Statuta i Zakona o
turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te drugih pozitivnih zakonskih
propisa
- Pravilnika o radu i djelovanju stručne službe Turističke zajednice grada Slavonskog Broda,
kojim se uređuju plaće, organizacija i druga pitanja u vezi s radom, koja su važna za radnike
zaposlene u stručnoj službi Turističke zajednice
-Sistematizacije radnih mjesta u Turističkoj zajednici grada Slavonskog Broda, kojom se
utvrđuju radni zadaci i aktivnosti iz djelokruga Turističke zajednice putem opisa poslova na
pojedinim radnim mjestima, naznake broja izvršitelja i grupe složenosti poslova te posebnih
uvjeta koje trebaju ispunjavati zaposleni na pojedinim radnim mjestima, sukladno uvjetima
propisanim odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u
turističkim uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske
turističke zajednice
- Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u Turističkoj zajednici
grada Slavonskog Broda, kojim se utvrđuju povrede radnih dužnosti, disciplinske mjere,
postupak i tijela ovlaštena za pokretanje i vođenje disciplinskog postupka te zastara
pokretanja i vođenja disciplinskog postupka
- Pravilnika o korištenju službenih mobilnih telefona u Turističkoj zajednici grada Slavonskog
Broda, kojim se uređuje korištenje službenih mobilnih telefona u Turističkoj zajednici
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-Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o konstituiranju novog saziva Turističke
zajednice za mandatno razdoblje lipanj 2020. - lipanj 2024.
-Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o aktivnostima koje se poduzimaju na
nacionalnoj i lokalnoj razini vezano za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti u
okolnostima uvjetovanim epidemijom COVID-a 19 i poslovanje Turističke zajednice
-Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o preporuci Ministarstva turizma vezano
za otvaranje Turističkih ureda i TIC-ova u okolnostima uvjetovanim epidemijom COVID-a
-Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o razmatranju Izvješća o radu i
financijskom poslovanju Turističke zajednice u 2019. na sjednici Gradskog vijeća 2. srpnja
2020.
-Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o odobrenim sredstvima Ministarstva
kulture za realizaciju projekata u tvrđavi Brod
-Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o novoj web platformi „Slavonia.Travel“
županijskih turističkih zajednica s područja regije Slavonije
-Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o uvođenju Hrvatske turističke kartice na
tržište
-Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o odgađanju Otvorenog prvenstva
Hrvatske „Brod Open Race“ koje se trebalo održati 30. kolovoza 2020.
- Zaključaka, kojima se prihvaćaju Izvješća iz djelokruga Administrativnog marketinga
-Zaključaka, kojima se prihvaća Izvješće o financijskom poslovanju Turističke zajednice u
razdoblju 1.1. - 30.6.2020. te utvrđuje da Turističko vijeće nema primjedbi na Izvještaj o
prihodima i rashodima za razdoblje 1.1.-30.6.2020. koji je u zakonskom roku predan u FINAu
-Zaključka, kojim se prihvaća Izvješće o rezultatima akcija natjecateljskog karaktera koje su
u tijeku
- Zaključaka, kojima se prihvaćaju Izvješća iz djelokruga Funkcionalnog marketinga za
aktivnosti koje su realizirane ili su u tijeku, sukladno Programu rada te prethodno
donesenim odlukama Vijeća, Predsjednika ili direktorice
- Zaključaka, kojima se prihvaćaju Izvješća iz djelokruga rada klastera „Slavonska košarica“
-Zaključka, kojim se potvrđuje Odluka direktorice o sufinanciranju troškova manifestacije
„Obilježavanje Svjetskog dana glazbe“ održane 21. lipnja 2020., u dijelu koji se odnosi na
sufinanciranje troškova smještaja izvođača u hostelu „Mali Pariz“.
Svi gore navedeni akti su doneseni jednoglasno u predloženim oblicima.
Na istoj su sjednici sljedeći akti doneseni većinom glasova (s tim da su Stjepan Lucić,
Margareta Rubil, Siniša Panthy, Zlatko Sadiković, Mladen Šprajc, Juro Terzić i Ivo Topić
glasovali „ZA“ njihovo donošenje, a Stjepan Balen „PROTIV“):
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- Zaključak, kojim se prima na znanje Informacija o gurmanskom izletu novinara u Brodskoposavsku županiju realiziranom 10. srpnja 2020. od strane Turističke zajednice Brodskoposavske županije
-Zaključak, kojim se prima na znanje Informacija o koordinaciji turističkih zajednica u
Brodsko-posavskoj županiji održanoj u Novoj Gradiški 17. srpnja 2020.
21. listopada 2020., na 2. sjednici Turističkog vijeća u novom sazivu, koja je održana
elektroničkim putem, svi članovi Turističkog vijeća koji su glasali elektronički (Stjepan Balen,
Stjepan Lucić, Margareta Rubil, Siniša Panthy, Zlatko Sadiković, Mladen Šprajc, Juro Terzić,
Ivo Topić), glasali su „ZA“ donošenje sljedećih akata:
- Zaključka, kojim se usvaja zapisnik s 1. sjednice Turističkog vijeća u novom sazivu održane
10. rujna 2020.
-Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o novima mjerama Stožera civilne zaštite
RH i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u uvjetima epidemije COVID-a 19, koje se
odražavaju na poslovanje ugostiteljsko-turističkog sektora
-Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o novoj brošuri HTZ-a
-Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o predstavljanju turističke ponude grada
Slavonskog Broda za portal „Dnevno.hr“
-Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o prijedlogu upućenom gradskom
Upravnom odjelu za društvene djelatnosti za zauzimanje stava na razini Grada po pitanju
održavanja za sada odgođenog festivala „Slavonijafest CMC 200“
-Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o obilježavanju Svjetskog dana turizma 27.
rujna 2020. u organizaciji Turističke zajednice županije
-Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o pripremi novog turističkoinformacijskog portala „Croatia.hr“ na razini HTZ-a
-Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o izradi nove metodologije i standarda
planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica, sukladno odredbama novog Zakona
o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
-Zaključaka, kojima se prihvaćaju Izvješća iz djelokruga Administrativnog marketinga
-Zaključka, kojim se prihvaća Izvješće o prihvatu polaznika 23. naraštaja Ratne škole „Ban
Josip Jelačić“ u tvrđavi Brod, 5. listopada 2020.
-Zaključaka, kojima se prihvaćaju Izvješća iz djelokruga Funkcionalnog marketinga za
aktivnosti koje su realizirane ili su u tijeku, sukladno Programu rada, prije donesenim
odlukama Vijeća, Predsjednika ili direktorice
- Zaključaka, kojima se prihvaćaju Izvješća iz djelokruga rada klastera „Slavonska
košarica“.
Svi gore navedeni akti su doneseni jednoglasno u predloženim oblicima.
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Na istoj sjednici je većinom glasova (s tim da su Stjepan Lucić, Margareta Rubil, Siniša
Panthy, Zlatko Sadiković, Mladen Šprajc, Juro Terzić i Stjepan Balen glasali „ZA“ , a Ivo
Topić „PROTIV“ donošenja) donesen sljedeći akt:
Zaključak, kojim se prima na znanje Informacija o stupanje na snagu Pravilnika o dopunama
Pravilnika o odgodi ili oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju
ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i
izvršavanju obračuna preostalih obroka godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe
pružateljima navedenih usluga u sustavu e-visitor.
17. prosinca 2020., na 3. sjednici Turističkog vijeća u novom sazivu, koja je održana
elektroničkim putem, svi članovi Turističkog vijeća koji su glasali elektronički (Margareta
Rubil, Stjepan Balen, Stjepan Lucić, Siniša Panthy, Zlatko Sadiković, Mladen Šprajc, Juro
Terzić, Ivo Topić ), glasali su „ZA“ donošenje sljedećih akata:
- Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave, kojim se uređuje postupak koji
prethodi ugovornom odnosu za nabavu robe i usluga te provedba natječaja procijenjene
vrijednosti manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a te za radove procijenjene vrijednosti manje
od 500.000,00 kuna bez PDV-a i postupak nabave roba, radova i usluga u vrijednosti manjoj
od 50.000,00 kuna bez PDV-a
-Izmjena Plana nabave Turističke zajednice za 2020., kojima se procjenjuje nova izmijenjena
vrijednost nabave za 2020., po pojedinim stavkama, i to u novčanim iznosima te količinski
- Plana nabave Turističke zajednice za 2021., kojim se procjenjuje vrijednost nabave za 2021.,
po pojedinim stavkama, i to u novčanim iznosima te količinski
- Odluke o izboru članove povjerenstva Turističke zajednice za provođenje postupka
jednostavne nabave, kojom su u povjerenstvo za provođenje postupka javne nabave
imenovani članovi Turističkog vijeća: Margareta Rubil i Zlatko Sadiković te direktorica
Turističke zajednice Biljana Lončarić
- Odluke o isplati maksimalnih neoporezivih iznosa godišnje naknade i nagrade djelatnicima
Turističke zajednice za 2020., kojom se odobrava djelatnicima Turističke zajednice prigodna
godišnja novčana nagrada, godišnji dar u naravi te prigodni dar za dijete do 15 godina života,
sve sukladno članku 9. stavak 1. točka 9. Zakona o porezu na dohodak te članku 7. stavak 2.
točke 5. i 18. i članku 22. stavak 3. točka 7. Pravilnika o porezu na dohodak
- Odluke o isplata mjesečne novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane
djelatnika Turističke zajednice tijekom 2021., kojom se utvrđuje isplata mjesečnog paušalnog
iznosa od 400,00 kuna za navedene troškove djelatnicima Turističke zajednice, i to temeljem
odredbi članka 7. stavak 2. točka 34. Pravilnika o porezu na dohodak
- Odluke o izboru predsjednice komisije za izbor najljepše uređenih izloga u gradu u vrijeme
božićnih i novogodišnjih blagdana, koju Turistička zajednica provodi s partnerima te kojom
je za predsjednicu komisije izabrana članica Turističkog vijeća Margareta Rubil
-Zaključka, kojim se usvaja zapisnik s 2. sjednice Turističkog vijeća u novom sazivu održane
21. listopada 2020.
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-Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o novima mjerama Stožera civilne zaštite
RH, HZJZ-a i HZZO-a u uvjetima epidemije COVID-a 19, koje se odražavaju na poslovanje
ugostiteljsko-turističkog sektora
- Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o obavljanju financijske revizije Turističke
zajednice u 2019.
-Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o donošenju metodologije i obvezatnih
uputa za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada
turističkih zajednica od strane Ministarstva turizma i sporta, na prijedlog HTZ-a
-Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o imenovanju direktorice Turističke
zajednice zamjenicom člana Partnerskog vijeća Brodsko-posavske županije za razdoblje
izrade Plana razvoja Brodsko-posavske županije u razdoblju 2021.-2027.
- Zaključaka, kojima se prihvaćaju Izvješća iz djelokruga Administrativnog marketinga
- Zaključaka, kojima se prihvaćaju Izvješća iz djelokruga Funkcionalnog marketinga za
aktivnosti koje su realizirane ili su u tijeku, sukladno Programu rada, prije donesenim
odlukama Vijeća, Predsjednika ili direktorice
-Zaključaka, kojima se prihvaćaju Izvješća iz djelokruga rada klastera „Slavonska košarica“,
uključujući i Zaključak o otkupu 30 kalendara s motivima „Brodskog kola“ za promotivne
aktivnosti Turističke zajednice
-Zaključka, kojim se predlaže Skupštini Turističke zajednice da, sukladno odredbama članka
15. točka 4. i članka 56. stavak 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog
turizma te članka 17. točka 4. i članka 54. stavak 3. Statuta Turističke zajednice, donese
Izmjene i dopune Programa rada Turističke zajednice za 2020. u predloženom obliku
-Zaključka, kojim se prihvaća Prijedlog za provođenje akcije izbora najljepših gradskih
izloga u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana
-Zaključka, kojim se predlaže Skupštini da, sukladno odredbi članka 56. Statuta Turističke
zajednice, donese odluku kojom će zadužiti Turističko vijeće da Skupštini Turističke zajednice
podnese prijedlog izvješća o izvršenju programa rada za prethodnu godinu do kraja veljače
tekuće godine
- Zaključka, kojim se predlaže Skupštini Turističke zajednice da, sukladno odredbama članka
15. točka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te članka 17.
točka 4. Statuta Turističke zajednice, donese Program rada Turističke zajednice za 2021. u
predloženom obliku
- Zaključka, kojim se predlaže Skupštini Turističke zajednice da, sukladno odredbama članka
58. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma; članka 11. stavak 2.
Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih
planova neprofitnih organizacija te članka 50. Statuta Turističke zajednice, donese Financijski
plan Turističke zajednice za 2021. u predloženom obliku
- Zaključka, kojim se predlaže Skupštini Turističke zajednice da, sukladno odredbama članka
26. stavak 2. točka 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma,
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donese Zajednički program korištenja sredstava turističke pristojbe za 2021. u suradnji s
Gradom Slavonskim Brodom
-Zaključak, kojim se ovlašćuje direktorica Turističke zajednice za provođenje primarnog
istraživanja na temu „Poslovanje vlasnika obiteljskog smještaja na području grada
Slavonskog Broda u otežanim uvjetima poslovanja izazvanim epidemijom koronavirusa“ te
izlaganje istih na Međunarodnoj konferenciji „Regija, Poduzetništvo, Razvoj“ koja će se
održati u organizaciji osječkog Ekonomskog fakulteta u lipnju 2021.
-Zaključak, kojim se načelno prihvaća prijedloga društva „Autor“ iz Zagreba za
organiziranje „CMC Slavonija festivala CMC 200“ u kolovozu 2021., i to pod uvjetom da
održavanje festivala bude u danim okolnostima moguće, obzirom na epidemiološku situaciju i
mjere nadležnih tijela koje budu na snazi.
Gore navedeni akti su doneseni jednoglasno u predloženim oblicima.
Na istoj sjednici su sljedeći akti doneseni većinom glasova (s tim da su Stjepan Lucić,
Margareta Rubil, Siniša Panthy, Zlatko Sadiković, Mladen Šprajc, Juro Terzić i Ivo Topić
glasali „ZA“ njihovo donošenje, a Stjepan Balen „PROTIV“):
- Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o nagrađivanju promo filma Turističke
zajednice Brodsko-posavske županije turističkom nagradom „Golden Interstas“
-Zaključka, kojim se prima na znanje Informacija o rezultatima promo on line kampanje
„Jesen 2020“ koju je Turistička zajednica županije provodila u suradnji sa S.T.A.R. Digital
d.o.o.
4. NAČIN NA KOJI JE TURISTIČKO VIJEĆE PRATILO IZVRŠENJE PROGRAMA
RADA I FINANCIJSKOG TURISTIČKE ZAJEDNICE
Na sjednicama Turističkog vijeća koje su održavane „uživo“, predsjednik, direktorica i/ili ostali
članovi Turističkog vijeća, zaduženi za realizaciju određene aktivnosti koja su se odnosile na
izvršenje Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice za 2020., u svojstvu su
izvjestitelja, izvještavali članove Turističkog vijeća o tijeku odvijanja određenih projekata koji su
sastavnica Programa rada, odnosno koji se realiziraju sukladno prethodno donesenim odlukama
tijela Turističke zajednice i/ili direktorice. Obrazlagala su se i eventualna odstupanja, kako vezano
uz izvršavanja projektnih zadataka, tako i obzirom na financijski aspekt utroška sredstava.
Turističko vijeće je na sjednici održanoj 1. lipnja prihvatilo Izvješće o radu i financijskom
poslovanju Turističke zajednice u razdoblju 1.1.-31.3.2020, a na sjednici održanoj 10. rujna
Izvješće o financijskom poslovanju Turističke zajednice u razdoblju 1.1.-30.6.2020. Na sjednici
održanoj 17. prosinca Turističko vijeće je utvrdilo Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada
Turističke zajednice za 2020. te ga podnijelo Skupštini na usvajanje.

Predsjednik Skupštine
dr. Mirko Duspara, gradonačelnik

Ur.br. 79/2021.
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