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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 2018.g. održane su 4 sjednice Turističkog vijeća: 
 
1. Dana 26. veljače 2018.g. održana je 1. sjednica Turističkog vijeća Turističke 
zajednice Općine Privlaka s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Privlaka 
 
Sjednici su nazočili: Gašpar Begonja (predsjednik TZ), Željko Zanki, Ivanka Jurišić,  
Meri Medanić, Nina Škibola, Jasna Fazinić, Ivica Mustać 
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 17.sjednice Turističkog vijeće Turističke zajednice 
Općine Privlaka 

2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2017.g. 
3. Godišnje financijsko izvješće s izvršenjem programa rada za 2017.g. 
4. Izvješće o turističkom prometu za 2017.g. 
5. Izvješće o radu direktora i turističkog ureda za 2017.g. 
6. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2017.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 2017.g. 
-Jednoglasnom odlukom usvojeno je Godišnje financijsko izvješće s 
izvršenjem programa rada za 2017.g. 
-Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o turističkom prometu za 
2017.g.    
-Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o radu direktora i turističkog 
ureda za 2017.g. 
-Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o radu Turističkog vijeća za 
2017.g.   
 
Pod točkom razno raspravljalo se o komunalnim radovima u mjestu za sezonu.  
 
Sjednica je završila u 19:40 sati. Zapisnik je vodila Ana Šango. 
 
2.  Dana 17. travnja 2018.g. održana je 2. sjednica Turističkog vijeća Turističke 
zajednice Općine Privlaka s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Privlaka 
 
Sjednici su nazočili: Gašpar Begonja (predsjednik TZ), Jasna Fazinić, Ivica Mustać, 
Željko Zanki, Meri Medanić, Nina Škibola 
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Ispričani članovi: Ivanka Jurišić 
Odsutni članovi: Klaudio Kurta, Ante Oštrić 
Ostali prisutni: Iva Zorić (direktorica), Ana Šango (zapisničar) 
 
Na sjednici je usvojen sljedeći dnevni red: 
 

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

2. Manifestacije – ljeto 2018. 
- Odluka temeljem koje će turistička zajednica u okviru organizacije 
manifestacija ostvariti prihode od najma štandova 

3. Priprema sezone 2018. 
4. Razno 

 

Predlaže se dopuna dnevnog reda koja glasi:  
 

4a) Odluka o davanju punomoći Ani Šango da u ime i za račun Turističke 
zajednice poduzima radnje koje spadaju u redovito poslovanje Turističke 
zajednice za vrijeme dok je direktorica Iva Zorić na porodiljnom dopustu 
4b) Odluka o stimulaciji u iznosu od 1.500,00 kn neto na plaću Ani Šango 
4c) Odluka o donaciji sredstava KUD-u Radovin u iznosu od 5.000,00 kn kao 
suorganizatoru za manifestaciju “Naši stari običaji” 

 
Dnevni red sa dopunama je jednoglasno prihvaćen.  
 
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 donijeta odluka o davanju punomoći Ani Šango da u ime i 
za račun Turističke zajednice poduzima radnje koje spadaju u redovito 
poslovanje Turističke zajednice za vrijeme dok je direktorica Iva Zorić na 
porodiljnom dopustu 
-Jednoglasno je donijeta odluka o stimulaciji na plaću Ani Šango u iznosu 
od 1.500,00 kn neto mjesečno, dok je direktorica Iva Zorić na porodiljnom 
dopustu 
-Jednoglasno je donijeta odluka o donaciji sredstava KUD-u Radovin u 
iznosu od 5.000,00 kn kao suorganizatoru za manifestaciju “Naši stari 
običaji” 
 
Sjednica je završila u 18:45 sati. Zapisnik je vodila Ana Šango. 
 
3. Dana 27. rujna 2018.g. održana je 3. sjednica Turističkog vijeća Turističke 
zajednice Općine Privlaka s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Privlaka. 
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Sjednici su nazočili: Gašpar Begonja (predsjednik TZ), Nina Škibola, Jasna Fazinić, 
Željko Zanki, Meri Medanić, Ivica Mustać 
Ispričani članovi: Ivanka Jurišić 
Odsutni članovi: Klaudio Kurta, Ante Oštrić 
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 turističkom prometu do 31.08.2018.g.,  

izvješće o naplati boravišne pristojbe)  
3. Financijsko izvješće do 31.08.2018.g. 
4. Prijedlozi i sugestije za izradu programa rada za 2019.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 
turističkom prometu do 31.08.2018.g., izvješće o naplati boravišne 
pristojbe)  
-Jednoglasnom odlukom usvojeno je Financijsko izvješće do 31.08.2018.g. 
 
Raspravljalo se o prijedlozima za izradu programa rada za 2019.g.  
Predsjednik je iznio je svoje mišljenje u svezi manifestacija. S nekim manifestacijama 
je zadovoljan, dok za neke smatra kako se trebaju poboljšati. Poziva članove vijeća 
da iznesu svoje mišljenja i ideje za poboljšanje manifestacija. Direktorica nadalje 
govori ukoliko imaju kakvih drugih prijedloga osim manifestacija da također iznesu. 
Raspravljalo se i o novim prijedlozima Zakona o turističkim zajednicama, Zakona o 
turističkoj pristojbi i Zakona o turističkoj članarini.  
 
Sjednica je završila u 19:15 sati. Zapisnik je vodila Ana Šango. 
 
4. Dana 31. listopada 2018.g. održana je 4. sjednica Turističkog vijeća Turističke 
zajednice Općine Privlaka s početkom u 11:00 sati u prostorijama Općine Privlaka.  
 
Sjednici su nazočili: Gašpar Begonja (predsjednik TZ), Ivanka Jurišić, Nina Škibola, 
Ivica Mustać, Klaudio Kurta, Meri Medanić, Jasna Fazinić  
Ispričani članovi: Željko Zanki 
Odsutni članovi: Ante Oštrić 
Ostali prisutni: Ana Šango (zapisničar), Kristina Gilja (predsjednica Nadzornog odbor) 
 
Na sjednici je usvojen sljedeći dnevni red: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice 
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru od 1. siječnja do 30. rujna 

2018.g. 
3. Izvješće o radu Turističkog ureda 
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- Informacija o turističkom prometu od siječnja do rujna 2018. 
           (statistički podaci, ostali podaci); 

4. Financijsko izvješće od 1. siječnja do 30. rujna 2018., te prijedlog izmjena i 
dopuna financijskog plana za 2018.godinu; 

5. Program rada Turističke zajednice Općine Privlaka sa financijskim planom za 
2019.godinu; 

6. 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 od 1. siječnja do 30. rujna 2018.g. 
-Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o radu Turističkog ureda -
Informacija o turističkom prometu od siječnja do rujna 2018.g. (statistički 
podaci, ostali podaci)  
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Financijskog izvješća od 1. siječnja 
do 30. rujna 2018.g., te prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 
2018.godinu 
-Jednoglasno odlukom usvojen je Program rada Turističke zajednice 
Općine Privlaka sa financijskim planom za 2019.godinu 
 
Pod točkom razno raspravljalo se o manifestacijama koje su se održale. Također se 
raspravljalo i o radovima u mjestu i projektima koji su u tijeku.  
 
Sjednica je završila u 12:20 sati. Zapisnik je vodila Ana Šango. 
 
 

 
                                                                                   
 
                                                                                   
 
                                                                                   Predsjednik TZ: 
 
                Gašpar Begonja, dipl.ing. 

 

 
 


