TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE PRIVLAKA

IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA
ZA 2014. GODINU

SIJEČANJ, 2015.
1

Statutom Turističke zajednice Općine Privlaka, članak 22. stavak 3. određeno je da
Turističko vijeće najmanje jednom godišnje podnese Skupštini izvješće o svom radu.
U 2014.g. održane su 5 sjednica Turističkog vijeća:
1. Dana 16. siječnja 2014.g. održana je 18. sjednica Turističkog vijeća Turističke
zajednice općine Privlaka s početkom u 17:30 sati u prostorijama Općine Privlaka
Sjednici su nazočili: Neven Begonja (predsjednik TZ), te članovi: Nenad Šarić, Ankica
Šango- Mustać, Ivan Skoblar, Mirko Kobaš, Tome Kurta
Ispričani članovi: Željko Zanki, Šime Skoblar
Odsutni članovi: Adrian Kapović
Ostali prisutni :Iva Zorić (direktorica), Ana Šango (zapisničar), Darija Grbić
(predsjednica Nadzornog odbora)
Na sjednici je usvojen sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Turističkog vijeće Turističke
zajednice Općine Privlaka
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2013.g.
3. Izvješće o radu direktora i turističkog ureda za 2013.g.
4. Godišnje financijsko izvješće s izvršenjem programa rada za 2013.g.
5. Izvješće o turističkom prometu za 2013.g.
6. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2013.g.
7. Razno
Na sjednici su donesene sljedeće odluke:
- Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora o
obavljenom nadzoru za 2013.g.
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o radu direktora i
turističkog ureda za 2013.g.
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Godišnje financijsko izvješće s
izvršenjem programa rada za 2013.g.
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o turističkom prometu za
2013.g.
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o radu Turističkog vijeća za
2013.g.
Raspravljalo se o čišćenju plaža i o uređenju puta do plaže Potočak. Raspravljalo se i
o tome kako se trebaju odrediti granice pomorskog dobra. Predsjednik je rekao kako
je jedan dio određen pomorskim dobrom- Mostina, ali je predan zahtjev da se dalje
odredi pomorsko dobro.
Sjednica je završila u 18:30 sati. Zapisnik je vodila Ana Šango.
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2. Dana 22. travnja 2014.g. održana je 1. Sjednica Turističkog vijeća Turističke
zajednice općine Privlaka s novim članovima s početkom u 18:00 sati u prostorijama
Općine Privlaka
Sjednici su nazočili: Neven Begonja (predsjednik TZ), te članovi: Željko Zanki, Ivan
Skoblar, Klaudio Kurta, Mirko Kobaš, Ivanka Jurišić
Ispričani članovi: Ankica Šango Mustać
Odsutni članovi: Adrian Kapović, Meri Medanić
Ostali prisutni: Iva Zorić (direktorica), Ana Šango (zapisničar),
Na sjednici je usvojen sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Turističkog vijeće Turističke
zajednice Općine Privlaka
2. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva
3. Odluka temeljem koje će turistička zajednica u okviru organizacije
manifestacija ostvariti prihode od najma štandova
4. Prijedlozi i sugestije za nadolazeću sezonu
5. Razno
Na sjednici su donesene sljedeće odluke:
- Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.
- Jednoglasnom odlukom usvojen je Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskoga
i registraturnog gradiva

- Jednoglasno je usvojena odluka temeljem koje će turistička
zajednica u okviru organizacije manifestacija ostvariti prihode od
najma štandova

- Jednoglasno je usvojena odluka da se KUD-u Privlaka donira 2.000,00 kn
za sudjelovanje na Internacionalnom Folklornom festivalu „Play in
Bratislava“
- Sa 4 glasa ZA donijeta je odluka da za Privlačku noć nastupa Jole
Direktorica upoznaje članove vijeća što je napravljeno sukladno programu rada za
2014.g.:napravljena je nova web stranica, re-print brošure, sudjelovalo se na sajmu
u Amsterdamu. Govori kako je napravljen projekt za uređenje mula u Punti, međutim
nadalje govori kako se najvjerovatnije to neće realizirati jer Općina nije predvidjela
sredstva za uređenje. Prikupljeno je nekoliko ponuda ali najpovoljnija ponuda bila je
od firme „Peša-gradnja“ iz Zatona čija je cijena za uređenje mula iznosila cca.
110.000,00 kn. Nadalje, raspravljalo se o tome što se treba napraviti u mjestu prije
sezone.
Sjednica je završila u 19:15 sati. Zapisnik je vodila Ana Šango.
3. Dana 10.lipnja 2014.g. održana je 2. Sjednica Turističkog vijeća Turističke
zajednice općine Privlaka s početkom u 17:30 sati u prostorijama Općine Privlaka.
Sjednici su nazočili: Neven Begonja (predsjednik TZ), te članovi: Ankica ŠangoMustać, Ivan Skoblar, Mirko Kobaš, Željko Zanki, Ivanka Jurišić, Meri Medanić
Odsutni članovi: Adrian Kapović, Klaudio Kurta
Ostali prisutni : Iva Zorić (direktorica), Ana Šango (zapisničar)
Na sjednici je usvojen sljedeći dnevni red:
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1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice vijeća Turističke zajednice općine
Privlaka
2. Čišćenje i održavanje plaža, uređenje mjesta
3. Događanja 2014
4. Razno
Na sjednici je donesena sljedeća odluka:
- Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.
Raspravljalo se o uređenje mjesta, biciklističkih staza i čišćenju i održavanju plaža.
Predsjednik govori kako će se s čišćenjem plaža započeti 15.06.2014.g. Govori kako
su se kupili tuševi i kako se zasadilo cvijeće.
Sjednica je završila u 18:20 sati. Zapisnik je vodila Ana Šango.
4. Dana 18. rujna 2014.g. održana je 3. Sjednica Turističkog vijeća Turističke
zajednice općine Privlaka s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Privlaka.
Sjednici su nazočili: Neven Begonja (predsjednik TZ), Ankica Šango- Mustać, Ivan
Skoblar, Željko Zanki, Mirko Kobaš, Ivanka Jurišić, Meri Medanić
Odsutni članovi: Adrian Kapović, Klaudio Kurta
Ostali prisutni : Iva Zorić (direktorica), Ana Šango (zapisničar),
Na sjednici je usvojen sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 2.sjednice vijeća Turističke zajednice Općine
Privlaka
2. Statističko izvješće (izvješće o naplati boravišne pristojbe, izvješće o
turističkom prometu do 01.09.2014.g.)
3. Prijedlozi i sugestije za izradu programa rada za 2015.g.
4. Razno
Na sjednici je donesena sljedeća odluka:
-

Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.

Prezentirano je statističko izvješće do 01. rujna i izvješće o naplati boravišne
pristojbe. Direktorica je pozvala sve članove vijeća da iznesu svoje prijedloge i
sugestije koje se mogu uklopiti u program rada prije nego se krene sa izradom
programa rada za 2015. Ivanka Jurišić smatra da se malo ulaže u Sabunike, te da je
potrebno posvetiti više pažnje uređenju plaže –košnji trstika na plaži, kanalizaciji, kao
i samom uređenju naselja. Rekla je da će pisanim putem dostaviti u ured što smatra
da bi se trebalo riješiti do slijedeće sezone. Željko Zanki izrazio je nezadovoljstvo sa
uređenjem u Punti, od rasvjete pa nadalje. Pokrenuta je rasprava o azilu. Predsjednik
je rekao da je predmet na građevinskoj inspekciji.
Sjednica je završila u 18:40 sati. Zapisnik je vodila Ana Šango.
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5. Dana 22. listopada 2014.g. održana je 4. Sjednica Turističkog vijeća Turističke
zajednice općine Privlaka s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Privlaka.
Sjednici su nazočili: Neven Begonja (predsjednik TZ), te članovi: Ivan Skoblar, Mirko
Kobaš, Meri Medanić, Ivanka Jurišić
Ispričani članovi: Ankica Šango- Mustać, Željko Zanki
Odsutni članovi: Adrian Kapović, Klaudio Kurta
Ostali prisutni: Iva Zorić (direktorica), Ana Šango (zapisničar), Kristina Zanki
(predsjednica Nadzornog odbora)
Na sjednici je usvojen sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice vijeća Turističke zajednice Općine
Privlaka
2. Izvješće o radu Turističkog ureda
- Informacija o turističkom prometu od siječnja do rujna 2014.
(statistički podaci, ostali podaci);
3. Financijsko izvješće od 01. siječnja do 30. rujna 2014., te prijedlog
izmjena i dopuna financijskog plana za 2014. godinu;
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru od 01. siječnja do
30. rujna 2014.g.
5. Program rada Turističke zajednice Općine Privlaka sa financijskim
planom za 2015.godinu;
6. Razno
Na sjednici su donesene sljedeće odluke:
- Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o radu Turističkog ureda
- Informacija o turističkom prometu od siječnja do rujna 2014.
(statistički podaci, ostali podaci);
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Financijsko izvješće od 01. siječnja
do 30. rujna 2014., te prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za
2014. godinu;
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora o
obavljenom nadzoru od 01. siječnja do 30. rujna 2014.g.
- Jednoglasnom odlukom usvojen je Program rada Turističke zajednice
Općine Privlaka sa financijskim planom za 2015.godinu;
Sjednica je završila u 18:40 sati. Zapisnik je vodila Ana Šango.
Predsjednik TZ:
Neven Begonja, dipl.oec
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