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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 2017.g. održane su 5 sjednica Turističkog vijeća: 
 
1. Dana 15. veljače 2017.g. održana je 13. 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, Meri Medanić 
Odsutni članovi: Ante Oštrić, 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 12.sjednice Turističkog vijeće Turističke zajednice 
Općine Privlaka 

2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2016.g. 
3. Godišnje financijsko izvješće s izvršenjem programa rada za 2016.g. 
4. Izvješće o turističkom prometu za 2016.g. 
5. Izvješće o radu direktora i turističkog ureda za 2016.g. 
6. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2016.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 2016.g. 
-Jednoglasnom odlukom usvojeno je Godišnje financijsko izvješće s 
izvršenjem programa rada za 2016.g. 
-Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o turističkom prometu za 
2016.g.    
-Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o radu direktora i turističkog 
ureda za 2016.g. 
-Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o radu Turističkog vijeća za 
2016.g.   
 
Sjednica je završila u 19:00 sati. Zapisnik je vodila Ana Šango. 
 
2.  Dana  19. travnja 2017.g. održana je 14. 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, Meri Medanić, Mirko Kobaš 
Ispričani članovi: Ivanka Jurišić 
Odsutni članovi: Klaudio Kurta, Ante Oštrić 
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Ostali prisutni: Iva Zorić (direktorica), Ana Šango (zapisničar) 
 
Na sjednici je usvojen sljedeći dnevni red: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Turističkog vijeće Turističke zajednice 
Općine Privlaka 

2. Manifestacije – ljeto 2017. 
- Odluka temeljem koje će turistička zajednica u okviru organizacije 
manifestacija ostvariti prihode od najma štandova 

3. Priprema sezone 2017. 
4. Razno 
 

Na sjednici su donesene sljedeće odluke: 
 
- Jednoglasnom odlukom usvojen je zapisnik s prethodne sjednice 
- Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju predloženih cijena za 
naplatu štandova na javnim površinama na dan održavanja manifestacija 
za Privlačku noć, Noć privlačkih ribara i sabunjara i manifestacije u 
Sabunikama i Škrapavcu 
- Jednoglasno je donesena odluka da za Privlačku noć nastupa Ivan Zak 
(53.000,00 neto) 
 
Pod točkom razno direktorica upoznaje članove vijeća o aktivnostima koje su u 
tijeku: u tijeku je izrada nove brošure „Tragovima prošlosti“, tiskani su novi plakati sa 
motivima mjesta, te govori kako se i dalje nastavlja sa Google i facebook 
kampanjom. Nadalje, govori kako je u tijeku tečaj njemačkog jezika (1.stupanj), te 
kako se  planira edukativna radionica za iznajmljivače. Također govori kako je 
odrađen 3. krug za prijavu „Welcome“. U suradnji sa Općinom Privlaka i 
konzervatorskim odjelom u Zadru pokrenut je postupak osvjetljenja crkve sv. Vida. U 
planu je i postavljenje dječjeg igrališta na plaži Mostina, kao i postavljanje tuševa i 
kabina za presvlačenje na određenim plažama. Nadalje, govori kako će se i značajniji 
bunari do sezone urediti.  
 
Sjednica je završila u 19:00 sati. Zapisnik je vodila Ana Šango. 
 
3. Dana 20. rujna 2017.g. održana je 15. sjednica Turističkog vijeća Turističke 
zajednice Općine Privlaka s početkom u 18:30 sati u prostorijama Općine Privlaka. 
 
Sjednici su nazočili: Gašpar Begonja (predsjednik TZ), Mirko Kobaš, Ivanka Jurišić, 
Željko Zanki, Ivan Skoblar 
Ispričani članovi: Meri Medanić, Ankica Šango Mustać, Ante Oštrić 
Odsutni članovi: Klaudio Kurta 
Ostali prisutni: Iva Zorić (direktorica), Ana Šango (zapisničar), Nina Škibola 
(zamjenica načelnika) 
 
Na sjednici je usvojen sljedeći dnevni red:   
 

1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice vijeća Turističke zajednice Općine Privlaka 
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2. Statističko izvješće (izvješće o naplati boravišne pristojbe, izvješće o turističkom 
prometu  do 31.08.2017.g.)  

3. Financijsko izvješće do 31.08.2017.g. 
4. Prijedlozi i sugestije za izradu programa rada za 2018.g. 
5. 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 31.08. 
2017.g.)   
-  Jednoglasnom odlukom usvojeno je Financijsko izvješće do 
31.08.2017.g. 
 
Raspravljalo se o prijedlozima za izradu programa rada za 2018.g. Direktorica govori 
kako će se i dalje nastaviti sa oglašavanjem (facebook i Google oglašavanje), tiskat 
će se nova brošura Nin Riviera, napraviti će se nova info table kod ureda. Nadalje, 
govori kako će se u suradnji sa Općinom urediti mul u Punti. Također će se u 
suradnji sa Općinom postaviti neki novi sadržaji na plaže (suncobrani, tuševi, dječja 
igrališta itd.). Direktorica nadalje govori, kako je u suradnji sa Općinom i 
konzervatorskim odjelom u Zadru tijeku osvjetljenje crkve sv.Vida. Predsjednik govori 
kako će se pokušati i riješiti parking blizu crkve.   
 
Sjednica je završila u 20:15 sati. Zapisnik je vodila Ana Šango. 
 
4. Dana 24. listopada 2017.g. održana je 16. sjednica Turističkog vijeća Turističke 
zajednice Općine Privlaka s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Privlaka.  
 
Sjednici su nazočili: Gašpar Begonja (predsjednik TZ), Ivan Skoblar, Željko Zanki,  
Ivanka Jurišić, Ankica Šango Mustać, Mirko Kobaš 
Odsutni članovi: Ante Oštrić, Klaudio Kurta, Meri Medanić 
Ostali prisutni : Iva Zorić (direktorica), Ana Šango (zapisničar), Kristina Gilja 
(predsjednica Nadzornog odbor), Nina Škibola (zamjenica načelnika) 
 
Na sjednici je usvojen sljedeći dnevni red: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice vijeća Turističke zajednice Općine Privlaka 
2. Izvješće o radu Turističkog ureda 

- Informacija o turističkom prometu od siječnja do rujna 2017. 
           (statistički podaci, ostali podaci); 

3. Financijsko izvješće od 1. siječnja do 30. rujna 2017., te prijedlog izmjena i 
dopuna financijskog plana za 2017.godinu; 

4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru od 1. siječnja do 30. rujna 
2017.g. 

5. Program rada Turističke zajednice Općine Privlaka sa financijskim planom za 
2018.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 2017.g. (statistički 
podaci, ostali podaci)  
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Financijskog izvješća od 1. siječnja 
do 30. rujna 2017.g., te prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 
2017.godinu 
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora o 
obavljenom nadzoru od 1. siječnja do 30. rujna 2017.g.; 
- Jednoglasno odlukom usvojen je Program rada Turističke zajednice 
Općine Privlaka sa financijskim planom za 2018. godinu; 
 
Predsjednik govori kako se planira uređenje borove šume u Sabunikama, te je 
članovima vijeća dan na uvid plan prijedloga za uređenje spomenute šume. Nadalje, 
govori kako ima nekoliko potencijalnih investitora koji su zainteresirani za borovu 
šumu nasuprot kampa. Svaki od tih investitora ima svoj plan što bi se gradilo, 
međutim šuma je u vlasništvu Republike Hrvatske, te se Općina mora obratiti 
Ministarstvu kako bi se vidjelo što se može napraviti. Nadalje, govori  o planovima za 
uređenje mjesta – asfaltiranje cesta, rješavanje problematike vezova i sl. 
 
Sjednica je završila u 19:20 sati. Zapisnik je vodila Ana Šango. 
 
5.Dana 27. studenog 2017.g. održana je 17. sjednica Turističkog vijeća Turističke 
zajednice Općine Privlaka s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Privlaka.  
 
Sjednici su nazočili: Gašpar Begonja (predsjednik TZ), Ivan Skoblar, Željko Zanki,  
Ivanka Jurišić, Klaudio Kurta, 
Ispričani članovi: Ankica Šango Mustać, Mirko Kobaš 
Odsutni članovi: Ante Oštrić, Meri Medanić 
Ostali prisutni : Iva Zorić (direktorica), Ana Šango (zapisničar) 
 
Na sjednici je usvojen sljedeći dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice turističkog vijeća 

2. Zahtjev za donacijom – KUD Privlaka 

3. Raspisivanje izbora za članove nove Skupštine i donošenje odluke o 

broju predstavnika za pojedinu skupinu 
 
Na sjednici su donesene sljedeće odluke: 

 
- Jednoglasnom odlukom usvojen je zapisnik s prethodne sjednice 
- Jednoglasno je donesena odluka o donaciji sredstava KUD-u Privlaka u 
iznosu od 5.000,00 kn, a sukladno neformalnom razgovoru između 
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direktorice Turističke zajednice Općine Privlaka i predsjednika KUD-a 
Privlaka 
- Jednoglasno se donijela odluka o raspisivanju izbora za članove nove 
Skupštine, prema kojem je broj predstavnika za pojedinu skupinu slijedeći:  
iznajmljivači soba, apartmana i stanova za odmor - 6 predstavnika, 
kampovi - 5 predstavnika, trgovine i ostale s turizmom povezane 
djelatnosti - 2 predstavnika i hotelska djelatnost - 1 predstavnika.   
 
Sjednica je završila u 18:50 h. Zapisnik je vodila Ana Šango. 
 

 
                                                                                   
 
                                                                                   
 
                                                                                   Predsjednik TZ: 
 
                Gašpar Begonja, dipl.ing. 

 

 

 
 
 
 
 


