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Z A P I S N I K 

SA 3. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA TURISTIČKE ZAJEDNICE  

PODRUČJA KUPA 

sastavljen dana 03. ožujka 2020. godine (utorak), s početkom u 15,00 sati u uredu 
gradonačelnice Grada Ozlja 

 
 

PRISUTNI: 1. Gordana Lipšinić, Grad Ozalj, predsjednica 
                 2. Mirjana Marković, Grad Ozalj, član 
                 3. Lidija Žganjer-Gržetić, Grad Ozalj, član  
                 4. Tihomir Brozović, Grad Ozalj, član  
        5. Katarina Srakovčić Korač, Općina Ribnik, član   

                 6. Bojan Ribarić, Općina Kamanje, član  
                 7. Dario Vuksan, Općina Lasinja, član  

       8. Siniša Grbačić, Općina Draganić, član 
       

ODSUTNI: Duško Grgurić, Općina Žakanje, član  
 
OSTALI NAZOČNI:  
1. Lidija Bošnjak, pročelnica JUO Grada Ozlja  
2. Toni Šarić, viši stručni suradnik za gospodarstvo i projekte Grada Ozlja  
3. Erna Kranjčec, tajnica gradonačelnice, zapisničarka 
 
  
Gradonačelnica Grada Ozlja, ujedno i predsjednica TZP Kupa pozdravila je nazočne. 
Konstatira da je sjednici nazočno 7 članova od 8 i predsjednica TZP Kupa što znači 
da se može pravovaljano odlučivati. Pročitala je dnevni red sjednice te predložila 
izmjenu dnevnog reda dodavanjem točke 6., budući da je potrebno donijeti Odluku 
o raspisivanju javnog natječaja za izbor direktora/ice Turističke zajednice područja 
Kupa. 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Turističkog vijeća 
2. Prijedlog Financijskog izvješća Turističke zajednice područja Kupa za 2019. 

godinu, 
3. Prijedlog Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2020.godinu, 
4. Pravilnik o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu, organizaciji, načinu rada i 

sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice područja 
Kupa 

5. Odluka o određivanju osnovice za obračun plaće zaposlenika u Turističkom 
uredu TZP Kupa 

6. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za izbor direktora/ice Turističke 
zajednice područja Kupa 

7. Prijedlog Statuta TZP Kupa  
8. Razno 

 

Na predloženi dnevni red nitko nije imao primjedbe, te je Dnevni red sa izmjenom 
JEDNOGLASNO usvojen. 
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Točka 1. 
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 2. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA 

 
Lidija Bošnjak iznijela je sadržaj Zapisnika sa 2. sjednice Turističkog vijeća 
održanog dana 03. ožujka 2020. godine 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 8 ZA   
Zaključak: Usvaja se zapisnik sa 2. sjednice Turističkog vijeća 
 

 
Točka 2. 

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA 

KUPA ZA 2019. GODINU 
Lidija Bošnjak podnijela je financijsko izvješće TZP Kupa za 2019. godinu.  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 8 ZA   
Zaključak: Donosi se prijedlog Financijskog izvješća Turističke zajednice  

        područja Kupa za 2019. godinu, 
 
 

Točka 3. 
PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA  
I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU  

 
Lidija Bošnjak pojasnila je točku dnevnog reda.   
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 8 ZA   
Zaključak: Donosi se prijedlog Godišnjeg Programa rada i financijskog plana za  
                 2020. godinu 
 
 

Točka 4. 
PRAVILNIK O DJELOKRUGU, UNUTARNJEM USTROJSTVU, ORGANIZACIJI, 
NAČINU RADA I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA TURISTIČKOG UREDA 

TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA KUPA   
 
Lidija Bošnjak pojasnila je točku dnevnog reda.   
Ovim Pravilnikom utvrđuje se djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizacija, način 
rada, sistematizacija radnih mjesta, broj potrebnih izvršitelja, poslovi i zadaci 
zaposlenika, mjerila za određivanje plaće te druga pitanja od značenja za rad 
Turističkog ureda Turističke zajednice područja Kupa kao stručne službe. Odluku o 
osnivanju i ustroju Turističkog ureda Turističke zajednice područja Kupa donosi 
Skupština Turističke zajednice područja Kupa. Ustrojstvo Turističkog ureda treba 
odgovarati potrebama i zahtjevima članova Zajednice i mogućnosti za stručno, 
kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavanje zadaća Zajednice. Turistički ured 
obavlja osobito ove poslove:  
- provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,  
- obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela  
  Zajednice te izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice,  
- obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove,  
  vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice,  
-izrađuje analize, informacije, obavijesti i druge materijale za potrebe tijela  
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  Zajednice,  
-daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranima stručna mišljenja o pitanjima  
  iz djelokruga Zajednice,  
-obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice. 
Poslovi iz stavka 1. Ovog članka obuhvaćaju: 

- prikupljanje, obradu i distribuciju informacija u cilju poticanja i promidžbe 
turizma na području Zajednice, 

- prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji 
i inozemstvu od značaja za turizam Zajednice, 

- informiranje turista o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, 
spomenicima kulture i dr., 

- promicanje turističkog proizvoda s područja Zajednice, 

- davanje ostalih potrebnih turističkih informacija, 

- suradnja s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama, 

- druge poslove utvrđene odlukom Turističkog vijeća i programom rada 
Zajednice Turistički ured radi izvršavanja zadaća iz stavka 1. ovog članka 
može izdavati 
biltene ili druga periodične publikacije.   

Organiziranje rada i obavljanje poslova Turističkog ureda provodi se na temelju 
godišnjeg Programa rada Turističkog ureda koji donosi Turističko vijeće. 
U cilju stručnog, kvalitetnog, pravovremenog i odgovornog izvršavanja poslova 
Zajednice utvrđenih člankom 3. ovog Pravilnika, u Turističkom uredu se 
sistematiziraju slijedeća radna mjesta: direktor Turističkog ureda, voditelj 
marketinga i projekata.  
Direktor Turističkog ureda zastupa  turističku zajednicu, organizira i rukovodi 
radom i poslovanjem Turističke zajednice, provodi odluke Turističkog vijeća 
Turističke zajednice i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje 
Zajednice i zakonitost rada Zajednice. 
Direktor je za svoj rad odgovoran Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice. 
Direktor ne može biti član Turističkog vijeća.  
Direktor Turističkog ureda mora ispunjavati slijedeće uvjete: 

1. da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni studij ili diplomski 
sveučilišni studij (300 ECTS bodova), 

2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma 
za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovoga članka, 

3. da izradi prijedlog svog Programa rada turističke zajednice za narednu 
kalendarsku godinu, 

4. da aktivno zna jedan svjetski jezik, 
5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u 

roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit, 

6. da poznaje rad na osobnom računalu, 
7. da ima organizacijske sposobnosti, 
8. da ima položen vozački ispit B kategorije. 

Direktora na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće. 
Javni natječaj se objavljuje u javnom glasilu kojeg odredi Turističko vijeće, na 
oglasnoj ploči Zajednice i web stranicama Zajednice i Grada Ozlja te kod Zavoda za 
zapošljavanje. 
Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne 
bude izabran, natječaj će se ponoviti. 
Do imenovanja direktora na temelju ponovljenog natječaja Zajednicu zastupa 
predsjednik Zajednice. 
Direktora Turističkog ureda, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba 
koju odredi Turističko vijeće iz redova Vijeća. 
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Osoba koja zamjenjuje direktora Turističkog ureda ima prava i dužnosti direktora. 
Direktor Turističkog ureda:  

 provodi odluke Turističkog vijeća,  
 organizira izvršavanje zadaća Zajednice,  
 zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice, 
 zastupa Zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim 

državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,  
 odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici,  
 usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da 

poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu sa odlukama, 
zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela,  

 odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkom uredu i raspoređivanju 
radnika na određena radna mjesta te o prestanku rada u skladu sa aktom o 
ustrojstvu i sistematizaciji Turističkog ureda,  

 upozorava radnike Turističkog ureda i tijela Zajednice na zakonitosti njihovih 
odluka,  

 odlučuje o službenom putovanju radnika Zajednice, korištenju osobnih 
automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,  

 predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Turističkog ureda,  
 koordinira organizacijske pripreme za razne manifestacije i turističke 

događaje, 
 koordinira djelovanje svih subjekata uključenih u turistički promet radi 

zajedničkih aktivnosti na obogaćivanju turističke ponude cjelokupnog 
područja, 

 koordinira sve vrste istraživanja tržišta, 
 odlučuje o povjeri pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da 

je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadatka Zajednice,  
 potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,  
 priprema, zajedno s predsjednikom Zajednice, sjednice Turističkog vijeća i 

Skupštine Zajednice,  
 podnosi Turističkom vijeću najmanje jednom godišnje izvješće o svom radu i 

o radu Turističkog ureda, te predlaže mjere za unapređenje organizacije rada 
Turističkog ureda,  

 obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama 
tijela Zajednice. 

Direktor ureda može biti razriješen u slučajevima utvrđenim Statutom Zajednice. 
Voditelj administrativnih poslova i projekata mora ispunjavati slijedeće uvjete. 

1. da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 
ECTS bodova), 

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara 
poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen, 

3. da aktivno zna jedan svjetski jezik, 
4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u 

roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit, 
5. da poznaje rad na osobnom računalu. 

Voditelj administrativnih poslova i projekata obavlja slijedeće poslove i zadatke: 
 obavlja stručne, administrativno-tehničke i knjigovodstvene poslove, 
 osmišljava i organizira edukacije i tematske radionice za dionike i lokalno 

stanovništvo, 
 sudjeluje u organizacijskim pripremama za razne manifestacije i turističke 

događaje koje organizira Zajednica, 
 koordinira aktivnosti u vezi sa dizajnom i osmišljavanjem Internet stranice 

Zajednice, osmišljava i ažurira sadržaj koji se objavljuje na Internet 
stranicama,  
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 zajedno s Karlovačkom županijom brine o prisutnosti i vidljivosti turističkog 
područja na društvenim mrežama, 

 upravlja marketingom, 
 organizira rad i rukovodi organizacijom turističkog informacijskog sustava te 

je odgovoran za sve poslove vezane uz sustav eVisitor, 
 kontaktira i koordinira s članovima Turističkog vijeća i Skupštine dolaske i 

održavanje sjednica, njihovo prisustvo, upoznavanje i prihvaćanje 
dostavljenih materijala u slučaju nenazočnosti, 

 priprema materijale za sjednice Skupštine i Vijeća, 
 sudjeluje na sjednicama Skupštine i Turističkog vijeća u svojstvu 

zapisničara,  
 potiče i aktivno sudjeluje u stvaranju novih turističkih proizvoda područja s 

Karlovačkom županijom, agencijama i udrugama, 
 osmišljava, potiče i koordinira izradu i distribuciju promotivnih materijala, 

 istražuje i predlaže nove promidžbene aktivnosti te oblike suradnje s 
Karlovačkom županijom i institucijama koje sudjeluju u turizmu,  

 obavlja i druge poslove koje mu povjeri direktor Zajednice. 
 Radni odnos zaposlenika u Turističkom uredu zasniva se ugovorom o radu.  

 
 
Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme. Ugovor o radu može se iznimno 
sklopiti na određeno vrijeme, za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak 
unaprijed utvrđen objektivnim razlozima koji su opravdani Zakonom, izvršenjem 
određenog posla ili nastupanjem određenih događaja. 
Koeficijenti za obračun plaće iz članka 19. stavak 1. ovog Pravilnika utvrđuju se u 
slijedećim vrijednostima: Direktor Turističkog ureda: 2,30; Voditelj administrativnih 
poslova i projekata: 1,90.  
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 8 ZA   
Zaključak: Donosi se Pravilnik o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu,  
                 organizaciji, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog  
                 ureda Turističke zajednice područja Kupa 
 
 

Točka 5. 
 ODLUKA O ODREĐIVANJU OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE 

ZAPOSLENIKA U TURISTIČKOM UREDU TZP KUPA 
Lidija Bošnjak pojasnila je točku dnevnog reda.   
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 8 ZA   
Zaključak: Donosi se Odluka o određivanju osnovice za obračun plaće   

       zaposlenika u Turističkom uredu TZP Kupa 
 
 

Točka 6. 
  ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR 

DIREKTORA/ICE TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA KUPA 
Lidija Bošnjak pojasnila je točku dnevnog reda.   
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 8 ZA   
Zaključak: Donosi se Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za izbor  

       direktora/ice Turističke zajednice područja Kupa 
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Točka 7. 

Radi usklađenja sa Zakonom potrebno je izraditi novi prijedlog Statuta TZP Kupa i 
poslati ga na suglasnost Ministarstvu turizma i sporta nakon čega ga donosi 
Skupština Zajednice. 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 8 ZA   
Zaključak: Donosi se prijedlog TZP Kupa  
 

Točka 8. 
RAZNO    

 
Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave.  
 
Sjednica je završila s radom  u 15,28 sati. 

    

 

 

Zapisničar:        Predsjednica TZ područja Kupa:   

Erna Kranjčec             mr.sc. Gordana Lipšinić 

 


