TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE PRIVLAKA

IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA
ZA 2016. GODINU

SIJEČANJ, 2017.
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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 2016.g. održane su 4 sjednice Turističkog vijeća:
1. Dana 17. veljače 2016.g. održana je 9.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, Mirko Kobaš
Ispričani članovi: Meri Medanić
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 8.sjednice Turističkog vijeće Turističke zajednice
Općine Privlaka
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2015.g.
3. Izvješće o radu direktora i turističkog ureda za 2015.g.
4. Godišnje financijsko izvješće s izvršenjem programa rada za 2015.g.
5. Izvješće o turističkom prometu za 2015.g.
6. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2015.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 2015.g.
-Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o radu direktora i turističkog
ureda za 2015.g.
-Jednoglasnom odlukom usvojeno je Godišnje financijsko izvješće s
izvršenjem programa rada za 2015.g.
-Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o turističkom prometu za
2015.g.
-Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o radu Turističkog vijeća za
2015.g.
Pod točkom razno raspravljalo se o rješavanju problematike invalidskih spustova.
Kristina Gilja govori kako postojeći stupovi nisu adekvatni, te kako ih je potrebno
prilagoditi osobama s invaliditetom. Smatra da bi se trebale napraviti ograde.
Predsjednik odgovara da su se ograde već negdje i postavile.
Sjednica je završila u 19:00 sati. Zapisnik je vodila Ana Šango.
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2. Dana 17. svibnja 2016.g. održana je 10.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, Mirko Kobaš
Ispričani članovi: Meri Medanić, Adrian Kapović
Odsutni članovi: Klaudio Kurta
Ostali prisutni: Iva Zorić (direktorica), Ana Šango (zapisničar)
Na sjednici je usvojen sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 9.sjednice Turističkog vijeće Turističke zajednice Općine
Privlaka
2. Manifestacije – ljeto 2016.
3. Razno
Na sjednici su donesene sljedeće odluke:
- Jednoglasnom odlukom usvojen je zapisnik s prethodne sjednice
- Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju cijena za naplatu
štandova na javnim površinama na dan održavanja manifestacija za
Privlačku noć, Ribarsku noć i manifestacije u Sabunikama i Škrapavcu
- donijeta je odluka da za Privlačku noć nastupa klapa Intrade i Tomislav
Bralić
Pod točkom razno direktorica upoznaje članove vijeća o aktivnostima koje su
napravljene: napravljena je nova brošura, u tijeku je izrada plana mjesta.
Organizirana je besplatna podjela sadnica cvijeća svim članovima turističke zajednice.
Nadalje, govori kako će se označiti bunar u Grbićima i Glavancima, kao i crkva sv.
Vida, te govori kako su naručena dječja igrališta za Puntu i Skoblare. Također govori
kako se i ove godine uložilo u Google awards oglašavanje. Održane su edukacije za
iznajmljivače vezane uz novi sustav prijave i odjave eVisitor. Nadalje, govori kako je
u pregovorima sa Carinskom upravom dogovoreno kako će se angažirati dodatni
carinski službenici za područje Privlake, Nina, Zatona Vrsi i Vira.
Sjednica je završila u 19:00 sati. Zapisnik je vodila Ana Šango.
3. Dana 20. rujna 2016.g. održana je 11.sjednica Turističkog vijeća Turističke
zajednice Općine Privlaka s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Privlaka.
Sjednici su nazočili: Neven Begonja (predsjednik TZ), Mirko Kobaš, Ivanka Jurišić,
Meri Medanić, Željko Zanki
Ispričani članovi: Ivan Skoblar, Ankica Šango Mustać, Klaudio Kurta
Odsutni članovi: Adrian Kapović
Ostali prisutni: Iva Zorić (direktorica), Ana Šango (zapisničar)
Na sjednici je usvojen sljedeći dnevni red:
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1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice vijeća Turističke zajednice Općine Privlaka
2. Statističko izvješće (izvješće o naplati boravišne pristojbe, izvješće o turističkom
prometu do 01.09.2016.g.)
3. Prijedlozi i sugestije za izradu programa rada za 2017.g.
4. Razno
Na sjednici su donesene sljedeće odluke:
- 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.
2016.g.)
Raspravljalo se o prijedlozima za izradu programa rada za 2017.g. Direktorica govori
što je u planu za 2017.g. Smatra kako je bitno Google i facebook oglašavanje, te
kako će se nastaviti sa navedenim oglašavanjem. Govori kako je potrebno napraviti
brošuru/letak gdje će se označiti sve zanimljivosti, legende (privlački bunari i
sabunjari). Nadalje, govori kako je u planu postavljanje tuševa- Batalaža i Mletak,
kao i postavljanje mozaik klupa sa motivima mjesta ispred ureda i u Punti. Također
govori kako će se organizirati tečaj njemačkog jezika za iznajmljivače. Predsjednik
pita direktoricu da li se zatražila suglasnost od MUP-a za postavljanje bike znakova.
Direktorica odgovara kako je potrebno ishoditi prometni projekt koji iznosi dosta
sredstava, ali će svakako napraviti sve potrebno da se znakovi postave.
Sjednica je završila u 18:45 sati. Zapisnik je vodila Ana Šango.
4. Dana 27. listopada 2016.g. održana je 12.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, Ankica Šango Mustać
Ispričani članovi: 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:
1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice vijeća Turističke zajednice Općine Privlaka
2. Izvješće o radu Turističkog ureda
- Informacija o turističkom prometu od siječnja do rujna 2016.
(statistički podaci, ostali podaci);
3. Financijsko izvješće od 01. siječnja do 30. rujna 2016., te prijedlog izmjena i
dopuna financijskog plana za 2016. godinu;
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru od 01. siječnja do 30. rujna
2016.g.
5. Program rada Turističke zajednice Općine Privlaka sa financijskim planom za
2017.godinu;
6. Razno
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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 2016.g. (statistički
podaci, ostali podaci)
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Financijskog izvješća od 01. siječnja
do 30. rujna 2016.g., te prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za
2016.godinu
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora o
obavljenom nadzoru od 01.siječnja do 30.rujna 2016.g.;
- Jednoglasno odlukom usvojen je Program rada Turističke zajednice
Općine Privlaka sa financijskim planom za 2017. godinu;
Raspravljalo se o troškovima sufinanciranja Ryanaira. Direktorica govori kako je od
strane TZ Zadarske Županije dobiven prijedlog strukture financiranja projekta
Ryanair za 2017.g. Prema njihovom prijedlogu turistička zajednica bi trebala platiti
iznos od 46.000,00 kn. Govori kako je i dostavljen ugovor na potpis. Smatra kako je
to previše sredstava, te predlaže da se potpiše ugovor u iznosu od 30.000,00 kn
sukladno programu rada za 2017.g. Predsjednik se slaže s direktoricom, a i vijećnici
također smatraju kako je to prevelik iznos. Nakon kraće rasprave donesena je
odluka da će se prihvatiti novi ugovor o suradnji na marketinškim
aktivnostima „Udruženo oglašavanje na www.ryanair.com“ u iznosu od
30.000,00 kn, odnosno sukladno programu rada za 2017.g.
Sjednica je završila u 19:20 sati. Zapisnik je vodila Ana Šango.

Predsjednik TZ:
Neven Begonja, dipl.oec.
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