


 
 

 

 

 

Zaton, 10. ožujka 2021.g. 

ZAPISNIK 
 

sa 6. elektronske sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Zaton 
dana 04. ožujka 2021. godine. 
 
Poziv je poslan članovima Turističkog vijeća TZM Zaton: 
Predsjednik: Dragan Peša 
Članovi: Rozmari Peroš, Dalija Pavlović Peroš, Lucija Županović, Slaven Gospić, 
Krešimir Milišić, Ivan Pavlović, Marin Predovan, Ante Peroš. 
 
Predsjednik Dragan Peša sazvao je 6. sjednicu Turističkog vijeća 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 radu direktora i Turističkog ureda za 2020. godinu 
3. Izvješće o turističkom prometu za 2020. godinu 
4. Prijedlog financijskog izvješća s izvršenjem Programa rada za 2020. 
godinu 
5. Prijedlog izvješća o radu Turističkog vijeća za 2020. godinu 
6. Usvajanje Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom i Popisa 
dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja TZM Zaton 
7. Prijedlog za rashodovanje imovine TZM Zaton 
8. Prijedlog donacije Turističkoj zajednici Sisačko-moslovačke županije 
9. Zahtjev za donacijom i sponzorstvom – Škola nogometa Sabunjar  
 

           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 radu direktora i Turističkog ureda za 2020. godinu 
Predsjednik je uz poziv u privitku članovima poslao Izvješće o radu direktora i 
Turističkog ureda za 2020. godinu. U privitku Poziva članovi su dobili obrazloženje 
točaka dnevnog reda. Direktor je u obrazloženju naveo kako je TZM Zaton dužna 
svake godine podnijeti Izvješće o radu direktora i Turističkog ureda. U izvješću su 
navedene najvažnije informacije o ustroju i aktivnostima Turističkog ureda te o radu 
direktora. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o radu direktora i Turističkog 
ureda za 2020. godinu.  
  

3. Izvješće o turističkom prometu za 2020. godinu 
Predsjednik je uz poziv u privitku članovima poslao Izvješće o turističkom prometu za 
2020. godinu. U obrazloženju točaka dnevnog reda direktor je naveo kako je TZM 
Zaton dužna svake godine podnijeti Izvješće o turističkom prometu. U izvješću su 
naznačeni najvažniji podaci u svezi dolazaka i noćenja turista na području mjesta 
Zaton u 2020. godini. 
Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o turističkom prometu za 2020. 
godinu. 
 

4. Prijedlog financijskog izvješća s izvršenjem Programa rada za 2020. 
godinu 

Predsjednik je uz poziv u privitku članovima poslao Prijedlog financijskog izvješća s 
izvršenjem Programa rada za 2020. godinu. U obrazloženju točaka dnevnog reda 
direktor je naveo kako je TZM Zaton dužna svake godine podnijeti Financijsko 
izvješće s izvršenjem Programa rada. U izvješću su brojčano i tekstualno opisane 
sve aktivnosti predviđene Programom rada i financijskim planom TZM Zaton za 2020. 
godinu. U privitku je članovima Vijeća poslan knjigovodstveni materijal s financijskim 
izvještajem i bilancom. 
Jednoglasnom odlukom usvojen je Prijedlog financijskog izvješća s izvršenjem 
Programa rada za 2020. godinu. 
 

5. Prijedlog izvješća o radu Turističkog vijeća za 2020. godinu 
Predsjednik je uz poziv u privitku članovima poslao Prijedlog izvješća o radu 
Turističkog vijeća za 2020. godinu. U obrazloženju točaka dnevnog reda direktor je 
naveo kako je TZM Zaton dužna svake godine podnijeti Prijedlog izvješća o radu 
Turističkog vijeća. U izvješću su navedene sve odluke koje su donesene i najvažnije 
informacije sa šest sjednica koje su održale u 2020. godini.  
Jednoglasnom odlukom usvojen je Prijedlog izvješća o radu Turističkog vijeća 
za 2020. godinu. 
 

6. Usvajanje Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom i Popisa 
dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja TZM Zaton 

Predsjednik je uz poziv u privitku članovima poslao Pravila za upravljanje 
dokumentarnim gradivom i Popis dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja TZM 
Zaton. U obrazloženju točaka dnevnog reda direktor je naveo kako je TZM Zaton 
dužna sukladno zakonskim promjenama donijeti Pravila za upravljanje 
dokumentarnim gradivom i Popis dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja. 
Jednoglasnom odlukom usvojena su Pravila za upravljanje dokumentarnim 
gradivom i Popis dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja TZM Zaton. 
 
   



 
 

 
 
 
 
 
 

7. Prijedlog za rashodovanje imovine TZM Zaton 
Predsjednik je uz poziv u privitku članovima poslao popis Prijedloga za rashodovanje 
imovine TZM Zaton. U obrazloženju točaka dnevnog reda direktor je naveo kako se 
imovina rashoduje zbog tehničke neupotrebljivosti, zastarjelosti, otuđenja, oštećenja 
ili dotrajalosti pojedine imovine. 
Jednoglasnom odlukom usvojen je Prijedlog za rashodovanje imovine TZM 
Zaton.  
 

8. Prijedlog donacije Turističkoj zajednici Sisačko-moslovačke županije 
Predsjednik je uz poziv u privitku članovima poslao dopis mr. sc. Kristijana Staničića, 
direktora Hrvatske turističke zajednice, vezano uz pomoć područjima stradalima u 
potresu u Sisačko-moslovačkoj županiji. U obrazloženju točaka dnevnog reda 
direktor je naveo kako se u dopisu sve Turističke zajednice pozivaju na solidarnost 
sa onim turističkim zajednicama sa stradalih područja u vidu novčane pomoći za 
obnovu oštećene ili uništene infrastrukture. Donio je prijedlog o uplati na račun TZ 
Sisačko-moslovačke županije u iznosu od 10 000,00 kuna. 
Jednoglasno je donesena odluka o dodjeli donacije Turističkoj zajednici 
Sisačko-moslovačke županije u iznosu od 10 000,00 kuna.  
 

9. Zahtjev za donacijom i sponzorstvom – Škola nogometa Sabunjar 
Predsjednik je uz poziv u privitku članovima poslao Zamolbu za donacijom Škole 
nogometa Sabunjar iz Privlake i uz nju priloženu ponudu za novu garnituru dresova u 
iznosu od 3 745,00 kuna. U obrazloženju točaka dnevnog reda direktor je naveo 
kako su sve turističke zajednice s područja Nin rivijere (TZG Nina, TZO Vir, TZO 
Privlaka, TZO Vrsi i TZM Zaton) dogovorile Prijedlog zajedničke donacije Školi 
nogometa koju polaze djeca iz svih navedenih mjesta. Svaka turistička zajednica 
financirala bi jednu garnituru dresova u spomenutom iznosu a logo Turističke 
zajednice mjesta Zaton bit će otisnut na prednjem dijelu dresa. Prijedlog pripreme 
tiska također je poslanu u privitku maila. Ovakvo zajedničko sponzorstvo turističkih 
zajednica prema Školi nogometa bit će i medijski popraćeno. 
Jednoglasno je donesena odluka o dodjeli donacije Školi nogometa Sabunjar u 
iznosu od 3 745,00 kuna.  
 
 
Zapisničar:                                                                            Predsjednik TZM Zaton: 
Frane Pavlović          Dragan Peša 
 

___________________       ________________________ 

 


