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Z A P I S N I K 
 
 
sa 10. Skupštine Udruge poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske, održane 13. travnja 2018. u The 
Westin Zagreb hotelu, u Zagrebu, s početkom u 14:00 sati. 
 
Popis nazočnih članova Skupštine, nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog zapisnika. Po otvaranju 
sjednice, uvodnom riječi Ronald Korotaj, predsjednik UPUHH-a, pročitao je dnevni  red Skupštine: 

 
 

DNEVNI RED: 
 

1.) Izbor radnih tijela Skupštine 
- radnog predsjedništva 
- verifikacijske komisije  
- zapisničara 
- 2 ovjerovitelja zapisnika 

2.) Usvajanje Zapisnika s 9. Skupštine UPUHH-a 
3.) Izbor predsjednika i članova Izvršnog odbora 
4.) Učlanjenje u novu Udrugu 

 
Dnevni red Skupštine usvojen je jednoglasno. 
 
 
Ad 1.)  
 
Predsjednik Skupštine UPUHH-a, gospodin Ronald Korotaj, pozdravio je sve nazočne članove 
Skupštine, a kako bi Skupština mogla početi s radom predloženo je Radno predsjedništvo u sastavu: 
Ronald Korotaj, Ivan Sabljić i Tomislav Popović. 
 
Da Skupština ima kvorum konstatirala je verifikacijska komisija, izabrana među nazočnim članovima u 
sastavu: Gordan Šušak i Ivana Kolar. Na skupštini je sudjelovala 19 članica što je 11% od ukupnog 
broja članica na dan Skupštine. 
 
Odlučeno je da zapisnik vodi Rina Zirić, stručni suradnik u Uredu UPUHH-a, a za ovjerovitelje 
zapisnika izabrani su Josipa Jutt Ferlan i Marinko Benić. 
 
 
Ad 2.)  
 
Svim članicama mailom je uz poziv poslan i Zapisnik sa 9. Skupštine. Svi nazočni članovi jednoglasno 
su usvojili Zapisnik. 



UDRUGA   
PODUZETNIKA  
U  
HOTELIJERSTVU  
HRVATSKE 

Udruga poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske regist.pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba pod reg.br. 21010126; MB 4037057; OIB 21805735996 

e-mail: info@upuhh.hr; IBAN: HR1723600001102351617, Zagrebačka banka d.d.; predsjednik Udruge: Ronald Korotaj 

          

Adresa: Izidora Kršnjavoga 1 
10000 Zagreb, Hrvatska 
Tel: +385(0)1 4836166 
Fax: +385(0)1 4836072 
e-mail: info@upuhh.hr 

 

 
 
 
Ad 3.)  
 
Svim članicama mailom je uz poziv poslan prijedlog tijela UPUHH-a.  
Prijedlozi Izvršnog odbora za nove članove Izvršnog odbora su dati od strane prof.dr.sc. Zdenka 
Cerovića koji zbog povlačenja iz poslovnog života daje prijedlog da na njegovo mjesto ispred FTHM-a 
stupi prof. dr.sc. Sandra Janković. Uslijed sukoba interesa preuzimanjem funkcije direktora HTZ-a, 
Kristjan Staničić napušta mjesto člana Izvršnog odbora te je prijedlog da na njegovo mjesto stupi 
Sanjin Šoljić, predsjednik uprave tvrtke Jadranka d.d. Hoteli i trgovina. Član Izvršnog odbora, 
gospodin Agron Beriša ispred Falkensteinera, uslijed povećanog opsega obveza, predložio je da na 
njegovo mjesto stupi Marin Kirin, također ispred Falkensteinera. Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni 
od svih nazočnih na Skupštini. 
Gospodin Korotaj predložio je produljenje svojeg mandata jednako kao i potpredsjednika Ivana 
Sabljića. Skupština je jednoglasno potvrdila nove mandate. 
 
Ad 4.)  
 
Svim članicama mailom je uz poziv poslana obavijest o osnivanju Hrvatske udruge turizma. Gospodin 
Korotaj predstavio je novu udrugu i njezino funkcioniranje čije članice bi osim hotelijerskih kuća bile i 
Udruge UPUHH i KUH. Za novu Udrugu potrebno je omogućiti dodatnih 3,5 – 4 milijuna kuna kako bi 
se stručnjaci iz područja interesa organiziranog smještaja bavili isključivo velikim pitanjima koji su od 
značaja upravo za organizirani smještaj poput; PDV-a, Porezne politike, radne snage, Zakona o 
turističkom zemljištu, Zakon o pomorskom dobru, komunalna naknada itd. Cilj je omogućiti 
kvalitetniju podršku turističkom sektoru za razliku od dosadašnjeg ad hoc bavljenja problemima bez 
adekvatne pripreme. Stvaranjem platforme nove Udruge cilj je oformiti respektablinu organizaciju . 
Nije namjera isključiti strukovni dio rada UPUHH-a i KUH-a, već ojačati sudjelovanje sektora u 
krojenju politika. Riječ je o ozbiljnim pitanjima za koje je potrebno puno više pripreme za posao 
ukoliko se žele postići određeni ciljevi koji kroz godine nisu posignuti kroz sektorsko udruživanje. 
Gospodin Sabljić ukazuje na uspjehe koje je UPUHH (nekadašnji HUH) polučio u posljednjih 20 godina 
te želi da strukovni dio UPUHH-a zadrži svoj smjer, ali da se u novoj Udruzi uposle profesionalci struke 
koji će postići uspjeh na poljima na kojima to dosadašnje udruživanje ili pojedinačni napori sektora 
nisu uspjeli. 
Gospodin Korotaj približio je tri bazne poluge za izgradnju sustava unutar nove Udruge koji će se 
baviti zakonodavnim okvirom, kontinuiranom PR aktivnošću, te istaživačkim radom i studijama koje 
će poslužiti kao platforma za daljnje pregovore, lobiranje i promicanje zajedničkih interesa. 
Gospodn Lelas se javlja za riječ te ističe da pojedinci nisu u mogućnosti donijeti konkretnu odluku i 
učlaniti se u udrugu koja još ne postoji. Udruga hotelijera mijenjala se kroz povijest kao odgovor 
hotelijera na tržišna kretanja. Smatra oformljavanje nove Udruge na tragu jačanja glasa hotelijerskog 
sektora  te smatra da UPUHH ili KUH neće imati sredstva da podrže članstvo u novoj udruzi bez 
značajnog povećanja članarina.  
Gospodin Korotaj ističe da su u zadnjih godinu dana priopćenja sektora išla kao zajednička priopćenja 
prema Vladi, ali HUP i HGK nisu mogle podržati pojedinačni interes UPUHH-a i nisu kao institucije 
dovoljno ovisne o hotelijerima te se u pojedinim temama nisu niti slagali jer su zastupale drugačiji 
stav.  
Unutar mjesec dana trebala bi biti osnivačka Skupština dok su hotelijerske i kamping kuće već 
podržale osnivanje takve jedne interesne Udruge. Prijedlog je jednoglasno usvojen i podržan od svih 
prisutih članova Skupštine. 
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Skupština je završila sa radom u 15:15 sati. 
 
 
 
 
Zapisnik vodila:      Predsjednik Skupštine UPUHH-a 
 
 
Rina Zirić                    Ronald Korotaj 
 

 
 
 
OVJEROVITELJI:  

 
Josipa Jutt Ferlan  _______________ 
 

 
Marinko Benić _______________ 

 
 

 
 

Zagreb, travanj 2018. 

 


