
Kolan, ožujak  2020. godine  

Temeljem Članka 18. Stavak 3. Zakona o turis?čkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 
52/19) Turis?čko vijeće turis?čke zajednice Općine Kolan donosi: 

IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA ZA 2019. GODINU 

Turis?čko vijeće  Turis?čke zajednice Općine Kolan u 2019.godini sastalo se tri (3) puta. 

Prvi puta u 2019. godini TurisFčko vijeće sastalo se 13. ožujka 2019. na IV. Sjednici TV TZO Kolan u 
20:10 sa? u prostorijama općinske vijećnice u Kolanu. 

Sjednici su nazočili: Marin Pernjak - predsjednik TZO Kolan, Čemeljić Senada, Zubović Ante, Prtorić 
Nikolina, Paladina Anđela, Tauzer Zvonko, Šugar Bogumil, Zubović Franjo  

Odsutni članovi: Fumić Mateo - nije opravdao izostanak  

Ostali prisutni: Jelena Škoda Baričević - direktorica turisJčkog ureda, Mislav Oštarić - član Nadzornog 
odbora, Ivančica Zubović - zapisničarka 

Na sjednici je usvojen sljedeći Dnevni red: 

1. Prijedlog za plaže/a za pse  

2. Prijedlog programa događanja za 2019. godinu 

3. Razno  

Najviše se raspravljalo o 3. točki Razno gdje se vodila rasparava o većim manifestacijama kao što su 
otok Pag trail i Fešta od sira. Također direktorica Jelena Škoda Baričević je obavijes?la članove da 
podnosi ostavku na mjestu direktorice Turis?čkog ureda radi osobnih razloga.  

Doesene su slijedeće Odluke:   

• Odluka o prihvaćanju prijedloga lokacije palže/a za pse koja će se preda? općinskom vijeću 
koje će donije? konačnu odluku  

• Usvajanje prijedloga programa događanja za 2019. godinu  



Drugi puta u 2019.godini TurisFčko vijeće sastalo se 25. ožujka 2019. godine na V. Sjednici TV TZO 
Kolan u 19:01 sa? u prostorijama općinske vijećnice u Kolanu. 

Sjednici su nazočili članovi: Zubović Josip - zamjenik predsjednika TurisJčke zajednice, Čemeljić 
Senada, Zubović Ante, Prtorić Nikolina, Paladina Anđela, Tauzer Zvonko, Šugar Bogumil, Zubović 
Franjo   

Odsutni članovi: Fumić Mateo - nije opravdao izostanak  

Ostali prisutni: Jelena Škoda Baričević - direktorica turisJčkog ureda, Ivančica Zubović - zapisničarka 

Na sjednici je usvojen sljedeći Dnevni red:  

1. Usvajanje zapisnika sa III. I IV. Sjednice turisFčkog vijeća  

2. OčiFvanje na izvješće o akFvnosFma  

3. Glasanje o odluci o razriješenju direktorice TZO Kolan (Rasprava o usmenoj najavi direktorice o 
ostavci)  

4. Prijedlog programa događanja za 2019. godinu  

5. Razno   

Predsjedavajući predlaže da se 3. točka preimenuje i glasi Glasanje o odluci o razriješenju 
direktorice TZO Kolan i dnevni red je prihvaćen.  

Na sjednici se najviše raspravljalo o razriješenju direktorice TZO Kolan.  

Donesene su slijedeće Odluke: 

• Usvojeni su zapisnicai sa III. I IV. sjednice  

• Usvojen je prijedlog predsjedavajućeg o preimenovanju 3. točke   

• Izviješće o ak?vnos?ma nije prihvaćeno  

• Odluka o razriješenju dirktorice TZO Kolan   

• Točka 4. Prijelog programa događanja za 2019. godinu odgađa se za iduće sjednice  



Treći puta u 2019.godini TurisFčko vijeće sastalo se 23. prosinca 2019. godine na VI. Sjednici TV TZO 
Kolan u 10:00 sa? u prostorijama općinske vijećnice u Kolanu.  

Na sjednici je usvojen sljedeći Dnevni red:    

1. Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za direktora/icu TZO Kolan  

2. Prijedlog rebalansa za 2019. godinu  

3. Prijdlog programma i financijskog plana za 2020. godinu  

4. Razno   

Donesene su sljedeće Odluke:   

• Odluka o raspisivanju natječaja za direktora/icu TZO Kolan   

• Usvojen je prijedlog rebalansa za 2019. godinu  

• Usvojen je prijedlog programa i finacijskog plana za 2020. godinu  

Tijekom 2019. godine Turis?čko vijeće odradilo je jedan radni sastanak na kojem se raspravljalo o 
manifestacijama za 2019. godinu i jedno očitovanje putem e-maila na temu Prijedloga odluke o 
davanju suglasnos? na Sporazum o suradnji turis?čkih zajednica i gradova i općina s područja otoka 
Paga u provedbi projekta Razvoj outdoor turizma na otoku Pagu na temelju kojeg je donesena ista 
odluka.  

Predsjednik TZO Kolan, Marin Pernjak 


