


 
 

 

 

 

 

Zaton, 31. prosinca 2020.g. 

ZAPISNIK 
 

sa 3. elektronske sjednice Skupštine Turističke zajednice mjesta Zaton dana 
23. prosinca 2020. godine. 
 
Poziv je poslan članovima Skupštine TZM Zaton: 
Predsjednik: Dragan Peša 
Članovi: Rozmari Peroš, Zdravko Lekavski, Dalija Pavlović Peroš, Lucija Županović, 
Slaven Gospić, Krešimir Milišić, Ivan Janković, Branimir Peroš, Dragan Pavlović, 
Marijan Peša, Marin Predovan, Ante Peroš, Marko Perić i Mate Menalo. 
Nisu se očitovali: Slaven Gospić, Krešimir Milišić, Branimir Peroš, Marijan Peša, 
Marko Perić, Mate Menalo, Marin Predovan.  
 
Predsjednik Dragan Peša sazvao je 3. sjednicu Skupštine elektronskim putem zbog 
trenutne situacije uzrokovane koronavirusom, preporuka Stožera civilne zaštite i 
naputka Ministarstva turizma sa slijedećim dnevnim redom: 

 
DNEVNI RED: 
 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 
2. Izvješće o turističkom prometu za period 01.01.- 30.09.2020. 
3. Financijsko izvješće za period 01.01.-30.11.2020. i Prijedlog izmjena i 
dopuna financijskog plana za 2020. godinu 
4. Prijedlog Programa rada s financijskim planom Turističke zajednice 
mjesta Zaton za 2021. godinu 
 

           1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 
Predsjednik je uz poziv u privitku članovima poslao i zapisnik s prethodne sjednice.  
Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice. 
 
 2. Izvješće o turističkom prometu za period 01.01.- 30.09.2020. 
Predsjednik je uz poziv u privitku članovima poslao Izvješće o turističkom prometu za 
period 01.01.- 30.09.2020. U obrazloženju točaka dnevnog reda direktor je naveo 
kako je Izvješće o turističkom prometu za period 01.01.- 30.09.2020. usvojeno je na 
3. sjednici Turističkog vijeća TZM Zaton. Ovim putem isto izvješće stavlja se na 
dnevni red 3. sjednice Skupštine. 
Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o turističkom prometu za period 
01.01.-30.09.2020. 
  
  



 
 

 
 
 
 
 
 
3. Financijsko izvješće za period 01.01.-30.11.2020. i Prijedlog izmjena i 
dopuna financijskog plana za 2020. godinu 

Predsjednik je uz poziv u privitku članovima poslao Financijsko izvješće za period 
01.01.-30.11.2020. i Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. godinu.  
U obrazloženju točaka dnevnog reda direktor je naveo da s obzirom na sve okolnosti 
Prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana donosi se po drugi puta u ovoj godini. 
Novi rebalans radi se u odnosu na prvi koji je usvojen na sjednici Turističkog vijeća 
15. lipnja ove godine i na sjednici Skupštine 30. lipnja 2020. godine. U tablici je 
ostavljena rubrika „Plan 2021“ kako bi imali uvid kako je planski tekla cijela ova 
kalendarska godina. 
Jednoglasnom odlukom usvojeno je Financijsko izvješće za period 01.01.-
30.11.2020. i Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. godinu. 
 

4. Prijedlog Programa rada s financijskim planom Turističke zajednice 
mjesta Zaton za 2021. godinu 

Predsjednik je uz poziv u privitku članovima poslao Prijedlog Programa rada s 
financijskim planom Turističke zajednice mjesta Zaton za 2021. godinu. U 
obrazloženju točaka dnevnog reda direktor je naveo kako je 16.11. ove godine od 
strane Hrvatske turističke zajednice dostavljena Metodologija i obvezatne upute za 
izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada. 
19.11. ove godine održana je tematska koordinacija TZ Zadarske županije na temu 
primjene Metodologije na pisanje programa rada i financijskog plana. Primjenjujući 
sve upute i koordinirajući se s TZ Zadarske županije i susjednim turističkim 
zajednicama izrađen je Prijedlog Programa rada s financijskim planom Turističke 
zajednice mjesta Zaton za 2021. godinu. Dana 18.12. zaprimljena je Suglasnost  od 
strane Turističke zajednice Zadarske županije na Prijedlog programa rada koji se 
dostavlja u privitku. 
Jednoglasnom odlukom usvojen je Prijedlog Programa rada s financijskim 
planom Turističke zajednice mjesta Zaton za 2021. godinu. 
 
 
 
 
Zapisničar:                                                                            Predsjednik TZM Zaton: 
Frane Pavlović          Dragan Peša 
 

___________________       ________________________ 

 


