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Statutom Turističke zajednice Općine Privlaka, članak 22. stavak 3. određeno je da 
Turističko vijeće najmanje jednom godišnje podnese Skupštini izvješće o svom radu.  
 
U 2015.g. održane su 4 sjednica Turističkog vijeća: 
 
1. Dana 19. veljače 2015.g. održana je 5. 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, Ivanka Jurišić, Meri Medanić 
Ispričani članovi: Mirko Kobaš 
Odsutni članovi: Adrian Kapović, Klaudio Kurta 
Ostali prisutni :Iva Zorić (direktorica), Ana Šango (zapisničar), Kristina Gilja 
(predsjednica Nadzornog odbora) 
Na sjednici je usvojen sljedeći dnevni red: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 4.sjednice Turističkog vijeće Turističke zajednice 
Općine Privlaka 

2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2014.g. 
3. Izvješće o radu direktora i turističkog ureda za 2014.g. 
4. Godišnje financijsko izvješće s izvršenjem programa rada za 2014.g. 
5. Izvješće o turističkom prometu za 2014.g. 
6. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2014.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 2014.g. 
-Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o radu direktora i turističkog 
ureda za 2014.g. 
-Jednoglasnom odlukom usvojeno je Godišnje financijsko izvješće s 
izvršenjem programa rada za 2014.g. 
-Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o turističkom prometu za 
2014.g.    
-Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o radu Turističkog vijeća za 
2014.g.   
 
Pod točkom razno raspravljalo se o uređenju mjesta i čišćenju plaža. Raspravljalo se i 
o problematici o radu na crno. Direktorica je rekla da se za sezonu u suradnji sa 
Općinom planiraju zasaditi tamarisi na plažama u Sabunikama i u Batalaži, postaviti 
tuševi tamo gdje to može biti moguće, klupe za sjedenje, dječja igrališta itd. 
Pokrenuta je rasprava o tome kako se treba izabrati zamjenik predsjednika. 
Željko Zanki pita da li će se u Punti urediti mulovi o kojima se već pričalo - Jovakinov 
i dr neuređeni.mulovi u Punti. Predsjednik odgovara da će se mulovi urediti kao 
postojeći.  
Sjednica je završila u 19:10 sati. Zapisnik je vodila Ana Šango. 
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2.  Dana  08. svibnja 2015.g. održana je 6. 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, Ivanka Jurišić, Meri Medanić, Mirko Kobaš, Klaudio Kurta 
Odsutni članovi: Adrian Kapović 
Ostali prisutni: Iva Zorić (direktorica), Ana Šango (zapisničar) 
Na sjednici je usvojen sljedeći dnevni red: 

 
1. Usvajanje zapisnika sa 5.sjednice Turističkog vijeće Turističke zajednice Općine  
     Privlaka 

     2. Pravila za osnivanje i djelovanje destinacijskog „PPS“ kluba (projekt HTZ – a     
    „Hrvatska 365“) 
3. Manifestacije – ljeto 2015. 

- Odluka temeljem koje će turistička zajednica u okviru organizacije 
manifestacija ostvariti prihode od najma štandova 

     4. Razno 
 

 
Na sjednici su donesene sljedeće odluke: 
 
- Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice 
- Jednoglasnom odlukom prihvaćaju se Pravila za osnivanje i djelovanje 
destinacijskog „PPS“ kluba (projekt HTZ – a „Hrvatska 365“) i odluka o 
osnivanju destinacijskog „PPS KLUBA 
- Jednoglasno je donesena odluka temeljem koje će turistička zajednica u 
okviru organizacije manifestacija ostvariti prihode od najma štandova 
- Sa 7 glasova ZA i 1 suzdržanim prihvaća se izmjena naplate cijene štanda 
za ugostiteljstvo - prodaja pića i hrane za privlačku noć od 16m2 sa 
3.000,00 kn  na 3.500,00 kn i štanda od 20 m2 sa 3.500,00 kn na 4.500,00 
kn 
-Jednoglasno je donijeta odluka da za privlačku noć nastupa Jelena  Rozga 
 
Direktorica upoznaje članove vijeća sa  projektom HTZ-a , „Hrvatska 365“. Govori 
kako je raspisan javi poziv za kandidiranje destinacije za dodjelu oznake PPS 
destinacije u 2015.g. (predsezona i posezona). Cilj projekta je proširenje sezone. 
Govori kako se na razini destinacije moraju donijeti odluka od strane vijeća za pravila 
za osnivanje i djelovanje destinacijskog „PPS“ kluba. Nadalje, raspravljalo se o tome 
kako bi se trebale povisiti cijena štandova za ugostiteljstvo- prodaja pića i hrane za 
privlačku noć. 
Sjednica je završila u 19:00 sati. Zapisnik je vodila Ana Šango. 
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3. Dana 17.rujna 2015.g. održana je 7. Sjednica Turističkog vijeća Turističke 
zajednice Općine Privlaka s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Privlaka. 
 
Sjednici su nazočili: Neven Begonja (predsjednik TZ), Ivan Skoblar, Mirko Kobaš, 
Ivanka Jurišić, Meri Medanić, Ankica Šango Mustać 
Ispričani članovi: Željko Zanki 
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 6. sjednice vijeća Turističke zajednice općine Privlaka 
2. Statističko izvješće (izvješće o naplati boravišne pristojbe, izvješće o turističkom 

prometu  do 01.09. 2015.g.)  
3. Prijedlozi i sugestije za izradu programa rada za 2016.g. 
4. Ugovor za Ryanair 
5. Razno 
 
Na sjednici je donesena sljedeća odluka: 
 
- Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice 
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je statističko izvješće (izvješće o 
naplati boravišne pristojbe,  izvješće o turističkom prometu do 01.09. 
2015.g.)    
- Jednoglasno je donesena odluka da će se prihvatiti novi ugovor o 
suradnji na marketinškim aktivnostima u skladu s iznosom koji je bio 
planiranim i usvojen u skladu s programom rada za 2015.g., odnosno 
najviše do 30.000,00 kn 
Raspravljalo se o prijedlozima za izradu programa rada za 2016.g. Nadalje,  
raspravljalo se o troškovima sufinanciranja Ryanaira prema kojem bi turistička 
zajednica bi trebala platiti iznos od 45.870,75 kn. Direktorica govori kako TZ 
Zadarske županije planira određene zajedničke projekte na marketinškim 
aktivnostima  sa lokalnim turističkim zajednicama i ukoliko se na potpiše ugovor neće 
se moći sudjelovati u navedenim aktivnostima. Predsjednik smatra kako je to previše 
za platiti. Direktorica nadalje daje prijedlog da se ugovor ne potpiše na iznos koju su 
naveli u ugovoru već da se napravi novi ugovor u skladu sa planiranim sredstvima, a 
to je cca 30.000,00 kn.  
Sjednica je završila u 18:45 sati. Zapisnik je vodila Ana Šango. 
 
4. Dana  21. listopada 2015.g.  održana je 8. Sjednica Turističkog vijeća Turističke 
zajednice Općine Privlaka s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Privlaka.  
 
Sjednici su nazočili Neven Begonja (predsjednik TZ), Ivan Skoblar, Željko Zanki,  
Meri Medanić, Ivanka Jurišić,  
Ispričani članovi: Ankica Šango- Mustać, Mirko Kobaš 
Odsutni članovi: Adrian Kapović, Klaudio Kurta  
Ostali prisutni : Iva Zorić (direktorica), Ana Šango (zapisničar), Kristina Gilja 
(predsjednica Nadzornog odbor) 
Na sjednici je usvojen sljedeći dnevni red: 
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1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice vijeća Turističke zajednice Općine Privlaka 
2. Izvješće o radu Turističkog ureda 

- Informacija o turističkom prometu od siječnja do rujna 2015. 
(statistički podaci, ostali podaci); 

3. Financijsko izvješće od 01. siječnja do 30. rujna 2015., te prijedlog izmjena i 
dopuna financijskog plana za 2015. godinu; 

4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru od 01. siječnja do 30. rujna 
2015.g. 

5. Program rada Turističke zajednice Općine Privlaka sa financijskim planom za 
2016.godinu; 

6. Razno 
 
Na sjednici je donesena sljedeća odluka: 

 
- 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 2015.g. (statistički 
podaci, ostali podaci);  
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Financijskog izvješća od  01. siječnja 
do 30. rujna 2015.g., te prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 
2015.godinu; 
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je  Izvješće Nadzornog odbora o 
obavljenom nadzoru od 01.siječnja do 30.rujna 2015.g.; 
- Jednoglasno odlukom usvojen je Program rada Turističke zajednice 
Općine Privlaka  sa financijskim planom za 2016. godinu; 
- Jednoglasno je donijeta odluka da u Povjerenstvu za dodjelu Oznake 
kvalitete u obiteljskom smještaju pod brand imenom „Welcome budu Ana 
Šango i Kristina Gilja 
Raspravljalo se o uređenju mulova, te se Željko Zanki javio za riječ te govori kako se 
na prijašnjim sjednicama vijeća razgovaralo o uređenju mulova, te pita da li će se po 
tom pitanju nešto poduzeti. Predsjednik je odgovorio da se mulovi jedino mogu 
urediti kao postojeći dok se ne dobije potrebna dokumentacija. Direktorica upoznaje 
članove vijeća sa projektom Označavanja kvalitete (labelling) u obiteljskom smještaju 
pod brand imenom „Welcome“. Radi se o nadopuni postojećeg sustava kategorizacije 
s ciljem povećanja konkurentnosti i razine kvalitete apartmana, soba i kuća koje se 
privatno iznajmljuju. Nadalje, govori kako je TZ Zadarske županije proslijedila 
animacijsko pismo za privatne iznajmljivače.Direktorica govori kako će animacijsko 

pismo s kriterijima i obrascem za prijavu proslijediti iznajmljivačima kako bi se mogli 
prijaviti u klub kvalitete ukoliko udovoljavaju navedenim kriterijima.  
Sjednica je završila u 19:30 sati. Zapisnik je vodila Ana Šango. 
 
                                                                                    Predsjednik TZ: 
 
                Neven Begonja, dipl.oec 


