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UVOD 
Turističko vijeće Turističke zajednice Meridiana Slavonica obvezno je podnositi Skupštini Izvješće o 

svome radu najmanje jedanput godišnje sukladno odredbama članaka 18. i 19. Zakona o turističkim 

zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019, 42/2020). Članovi Turističkog vijeća su 

izabrani na Osnivačkoj Skupštini Turističke zajednice održanoj 16. veljače 2021. godine na mandat 

2021.-2024. 

Predsjednik Turističkog vijeća je predsjednik Turističke zajednice, Goran Jelinić. 

Na Osnivačkoj Skupštini 16. veljače 2021. godine donesena je Odluka o članovima Turističkog vijeća 

Turističke zajednice Meridiana Slavonica na mandatno razdoblje 2021.-2024. u sljedećem sastavu: 

 

1. Antun Staklarević 

2. Antun Tucić 

3. Vesna Jergović 

4. Tomislav Lovinčić 

5. Blaženka Aničić-Dikanović 

6. Dragica Vučković 

7. Martin Grozdanović 

8. Draženko Roksandić. 

 

SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA 
Turističko vijeće je tijekom 2021. godine održalo 4 (četiri) sjednice: 21. travnja, 19. svibnja, 27. srpnja 

i 29. studenog. Odaziv je na svim sjednicama omogućio pravovaljano odlučivanje. Članovi 

Turističkog vijeća su većinom sudjelovali u radu sjednica svojim konstruktivnim komentarima i 

prijedlozima za poboljšanje rada, što se može vidjeti i pri vođenim Zapisnicima o radu. 

 

1) 1. sjednica Turističkog vijeća 19. svibnja 2021. godine u 17.00 sati u Turističko-informativnom 

centru, Stjepana Radića 37, Brodski Stupnik. 

Prisutni članovi: Goran Jelinić, Antun Staklarević,  Antun Tucić, Vesna Jergović, Tomislav Lovinčić, 

Blaženka Aničić-Dikanović, Dragica Vučković, Martin Grozdanović, Draženko Roksandić. Ostali 

prisutni: zaposlenica, Mateja Pejanović, načelnik Općine Nova Kapela, Ivan Šmit i načelnik Općine 

Oriovac, Antun Pavetić. Zapisničar: Mateja Pejanović. Ovjerovitelji Zapisnika: Tomislav Lovinčić i 

Blaženka Aničić Dikanović. 

 

Jednoglasno je usvojen sljedeći Dnevni red: 

1. Otvaranje sjednice 

2. Donošenje Poslovnika o radu Turističkog vijeća 
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3. Donošenje ostalih općih akata Turističke zajednice Meridiana Slavonica 

4. Predlaganje Godišnjeg programa rada 2021. i Financijskog plana za 2021. godinu 

5. Raspisivanje javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice 

Meridiana Slavonica 

6. Izrada logotipa 

7. Razno. 

 

Na sjednici su donesene sljedeće odluke i zaključci: 

2. točka – Donošenje Poslovnika o radu Turističkog vijeća – jednoglasno usvojena. Donesena 

Odluka o donošenju Poslovnika o radu Turističkog vijeća. 

3. točka – Donošenje ostalih općih akata Turističke zajednice Meridiana Slavonica – 

jednoglasno usvojena. Donesena Odluka o donošenju Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji 

radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice Meridiana Slavonica, Odluka o donošenju 

Pravilnika o plaćama i ostalim primanjima zaposlenika Turističke zajednice Meridiana Slavonica, 

Odluka o donošenju Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave. 

4. točka – Predlaganje Godišnjeg programa rada 2021. i financijskog plana za 2021. godinu – 

jednoglasno usvojena. Donesena Odluka o donošenju prijedloga Programa rada i financijskog plana 

za 2021. godinu. 

5. točka – Raspisivanje javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke 

zajednice Meridiana Slavonica – jednoglasno usvojena. Izabrani su članovi Natječajne komisije za 

provedbu postupka razgovora s kandidatima za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice 

Meridiana Slavonica – Goran Jelinić, Antun Staklarević i Dragica Vučković. Donesena Odluka o 

raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Meridiana 

Slavonica. 

6. točka – Izrada logotipa – jednoglasno usvojena. Donesena Odluka o raspisivanju javnog poziva 

za izradu logotipa Turističke zajednice Meridiana Slavonica. 

7. točka – Razno – jednoglasno usvojena. Članovi Vijeća su komentirali dosadašnji rad i ono što bi 

po njima trebalo raditi. 

 

13. svibnja 2021. godine u 9.00 sati Natječajna komisija je provela postupak razgovora s kandidatima 

za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Meridiana Slavonica sa jednoglasno 

usvojenim sljedećim Dnevnim redom: 

1. Provedba razgovora sa kandidatima koji su pozvani na intervju  

2. Izbor kandidata i donošenje Odluke prijemu osobe i imenovanje direktora/ice Turističke 

zajednice Meridiana Slavonica. 
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Temeljem provedenog razgovora i izrađenog Zapisnika Natječajne komisije, Turističko vijeće je na 

svojoj 2. sjednici održanoj 19. svibnja 2021. godine donijelo Odluku o izboru i imenovanju 

direktora/ice Turističke zajednice Meridiana Slavonica. 

 

 

2) 2. sjednica Turističkog vijeća 19. svibnja 2021. godine u 20.00 sati u Društvenom domu Nova 

Kapela. 

Prisutni članovi: Goran Jelinić, Martin Grozdanović, Antun Staklarević, Antun Tucić, Vesna Jergović, 

Blaženka Aničić Dikanović. Ostali prisutni: zaposlenica, Mateja Pejanović i načelnik Općine Nova 

Kapela Ivan Šmit. Zapisničar: Mateja Pejanović. Ovjerovitelji Zapisnika: Antun Staklarević i Blaženka 

Aničić Dikanović. 

 

Predložen je sljedeći Dnevni red: 

1. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju direktora/ice Turističke zajednice Meridiana 

Slavonica 

2. Davanje ovlaštenja za zastupanje Turističke zajednice Meridiana Slavonica u slučaju 

spriječenosti direktora/ice 

3. Poništenje javnog poziva za izradu logotipa 

4. Razno. 

 

Isti je proširen dodavanjem točke „Raspisivanje internog poziva za sufinanciranje manifestacija na 

području TZ Meridiana Slavonica“ pod rednim brojem 4., a dosadašnja točka 4. „Razno“ postala je 

točka 5. Prošireni Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

Na sjednici su donesene sljedeće odluke i zaključci: 

1. točka – Donošenje Odluke o izboru i imenovanju direktora/ice Turističke zajednice 

Meridiana Slavonica – jednoglasno usvojena. Donesena Odluka o izboru i imenovanju direktora/ice 

Turističke zajednice Meridiana Slavonica. 

2. točka – Davanje ovlaštenja za zastupanje Turističke zajednice Meridiana Slavonica u 

slučaju spriječenosti direktora/ice – jednoglasno usvojena. Donesena Odluka o davanju 

ovlaštenja za zastupanje Turističke zajednice Meridiana Slavonica u slučaju spriječenosti 

direktorice. 

3. točka – Poništenje javnog poziva za izradu logotipa – jednoglasno usvojena. Donesena Odluka 

o poništenju javnog poziva za izradu logotipa i Odluka o raspisivanju javnog poziva za dostavu 

ponuda za izradu logotipa. 

4. točka – Raspisivanje internog poziva za sufinanciranje manifestacija na području TZ 

Meridiana Slavonica – jednoglasno usvojena. Donesena Odluka o raspisivanju Internog poziva za 
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kandidiranje manifestacija i događaja za dodjelu potpora iz programa „Podrška razvoju turističkih 

događanja“ u 2021. godini. 

5. točka – Razno – jednoglasno usvojena. 

 

3) 3. sjednica Turističkog vijeća 27. srpnja 2021. godine u 19.00 sati u vijećnici Općine Oriovac. 

Prisutni članovi: Goran Jelinić, Blaženka Aničić Dikanović, Antun Staklarević, Dragica Vučković, 

Draženko Roksandić. Ostali prisutni: zaposlenica, Mateja Pejanović i načelnik Općine Oriovac, 

Antun Pavetić. Zapisničar: Mateja Pejanović. 

 

Predložen je sljedeći Dnevni red: 

1. Donošenje Pravilnika o dodjeli potpora za organizaciju manifestacija i događanja iz programa 

„Podrška razvoju turističkih događanja“ na području Turističke zajednice Meridiana Slavonica 

2. Imenovanje Povjerenstva za evaluaciju prijava 

3. Razno. 

 

Isti je proširen dodavanjem točke „Donošenje Odluke o dodjeli potpora iz programa Podrška razvoju 

turističkih događanja“ pod rednim brojem 3., a dosadašnja točka 3. „Razno“ postala je točka 4. 

Prošireni Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

Donesene su sljedeće odluke i zaključci: 

1. točka – Donošenje Pravilnika o dodjeli potpora za organizaciju manifestacija i događanja iz 

programa „Podrška razvoju turističkih događanja“ na području Turističke zajednice 

Meridiana Slavonica – jednoglasno usvojena. Donesena Odluka o donošenju Pravilnika o dodjeli 

potpora za organizaciju manifestacija i događanja iz programa „Podrška razvoju turističkih 

događanja“ na području Turističke zajednice Meridiana Slavonica i Odluka o dodjeli potpora pravnim 

osobama bez objavljivanja internog poziva. 

2. točka – Imenovanje Povjerenstva za evaluaciju prijava – jednoglasno usvojena. Donesena 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za evaluaciju prijava. 

Turističko vijeće je imalo stanku u radu, a u međuvremenu je imenovano Povjerenstvo evaluiralo 

prijave na Interni poziv. 

3. točka – Donošenje Odluke o dodjeli potpora iz programa „Podrška razvoju turističkih 

događanja“ – jednoglasno usvojena. Sukladno evaluaciji, nakon stanke donesena je Odluka o 

dodjeli potpora iz programa „Podrška razvoju turističkih događanja“. 

4. točka – Razno – jednoglasno usvojena. 

 

4) 4. sjednica Turističkog vijeća 29. studenog 2021. godine u kino Sali u Oriovcu, Trg hrvatskog 

preporoda 1. 



 
 

 
7 

 

Prisutni članovi: Goran Jelinić, Dragica Vučković, Tomislav Lovinčić, Blaženka Aničić Dikanović, 

Vesna Jergović, Antun Staklarević. Ostali prisutni: zaposlenica, Mateja Pejanović, načelnik Općine 

Nova Kapela, Ivan Šmit i načelnik Općine Oriovac, Antun Pavetić. Zapisničar: Mateja Pejanović. 

 

Predložen je sljedeći Dnevni red: 

1. Prijedlog rebalansa Programa rada i financijskog plana za 2021. godinu 

2. Prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2022. godinu 

3. Odluka o imenovanju službenika za informiranje 

4. Razno. 

 

Isti je proširen dodavanjem točke „Prijedlog sporazuma o neformalnom udruživanju turističkih 

zajednica na području Brodsko-posavske županije“ pod rednim brojem 4., a dosadašnja točka 4. 

„Razno“ postala je točka 5. Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

Donesene su sljedeće odluke i zaključci: 

1. točka – Prijedlog rebalansa Programa rada i financijskog plana za 2021. godinu – 

jednoglasno usvojena. Donesena Odluka o prijedlogu rebalansa Programa rada i financijskog plana 

za 2021. godinu. 

2. točka – Prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2022. godinu – jednoglasno usvojena. 

Donesena Odluka o prijedlogu Programa rada i financijskog plana za 2022. godinu. 

3. točka – Odluka o imenovanju službenika za informiranje – jednoglasno usvojena. Donesena 

Odluka o imenovanju službenika za informiranje. 

4. točka – Prijedlog sporazuma o neformalnom udruživanju turističkih zajednica na području 

Brodsko-posavske županije – donesen sljedeći zaključak: Turističko vijeće Turističke zajednice 

Meridiana Slavonica sukladno informacijama kojima raspolaže ne vidi benefite za TZ vezano uz 

neformalno udruživanje s ostalim turističkim zajednicama na području BPŽ. Članovi su donijeli 

zaključak da se ima uputiti dopis direktorici Turističke zajednice BPŽ s navedenim komentarima te 

pozivom na sudjelovanje u sljedećoj sjednici Turističkog vijeća TZ Meridiana Slavonica ukoliko 

smatra da članovi Vijeća nisu do kraja shvatili benefite ovakvog udruživanja. 

5. točka – Razno – jednoglasno usvojena. 

 

DOKUMENTACIJA TURISTIČKOG VIJEĆA 
Za sve sjednice Turističkog vijeća poslani su elektronski pisani pozivi članovima Turističkog vijeća, 

kao i popratni materijali sukladno predloženom Dnevnom redu. Sjednice Turističkog vijeća vode se 

pod brojem koji teče za mandatno razdoblje. Zapisnici o radu pojedine sjednice Turističkog vijeća 

sadrže sve elemente propisane Poslovnikom o radu Turističkog vijeća, a u Zapisnicima je naveden 

detaljni sadržaj rasprave za svaku točku Dnevnog reda. Zapisnici su potpisani od strane 
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predsjednika Vijeća. Zapisnici s pripadajućim pisanim materijalima odloženi su u dokumentaciji 

Turističke zajednice. 

 

SUDJELOVANJE ČLANOVA TURISTIČKOG VIJEĆA U RADU TIJELA 2021. 

GODINE 
 

RBR. IME I PREZIME 

1. 

sjednica 

21.4. 

2. 

sjednica 

19.5. 

3. 

sjednica 

27.7. 

4. 

sjednica 

29.11. 

UKUPNO 

PRISUSTVO 

1. Goran Jelinić – predsjednik + + + + 100% 

2. Antun Staklarević + + + + 100% 

3. Antun Tucić + +   50% 

4. Vesna Jergović + +  + 75% 

5. Tomislav Lovinčić +   + 50% 

6. Blaženka Aničić Dikanović + + + + 100% 

7. Dragica Vučković +  + + 75% 

8. Martin Grozdanović + +   50% 

9. Draženko Roksandić +  +  50% 

 


