
 
 

 

 

 

Zaton, 05.11.2021. 
Broj: 09/21 
 

         

        ČLANOVIMA 

        TURISTIČKOG VIJEĆA 

 

             

                                                                                              
 
 

P O Z I V 
 
na 9. sjednicu Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Zaton koja će se održati 
dana 10.11.2021. (srijeda) s početkom u 17:00 sati u prostorijama Područne 
osnovne škole „Petar Zoranić“, Ulica zatonskih pomoraca 27, u Zatonu. 
 
 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 
2. Usvajanje Pravilnika o obračunu i isplati plaća  
3. Usvajanje Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka 
4. Imenovanje službenika za zaštitu podataka 
5. Razno 

 
 
U slučaju spriječenosti prisustvovanja sjednici, molimo da nas obavijestite na tel. 
023/265461 ili na e-mail: zaton-zd@inet.hr 
 
Molimo sve članove Turističkog vijeća da se pridržavaju epidemioloških mjera, 
poštuju socijalnu distancu te da koriste zaštitne maske i dezinficijense. 
 
 
 
 
 

Predsjednik 
           

Ante Peroš 

mailto:zaton-zd@inet.hr


 
 

 

 

 

Zaton, 11. studenog, 2021.g. 

 
ZAPISNIK 

 
 

sa 9. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Zaton održane 
dana 10. studenog, 2021. godine s početkom u 17:00 sati u prostorijama 
Područne osnovne škole „Petar Zoranić“ u Zatonu. 

 
 
Prisutni: 
Predsjednik: Ante Peroš 
Članovi: Dalija Pavlović Peroš, Ivan Pavlović, Božena Matković, Slaven Gospić,  
Maria Ageeva, Rozmari Peroš 
Nisu prisutni: Krešimir Milišić, Lucija Županović 
Ostali prisutni: 
Ivan Miljković, direktor Turističke zajednice mjesta Zaton i Frane Pavlović, stručni 
suradnik u Turističkoj zajednici mjesta Zaton 
 
Predsjednik Ante Peroš otvorio je 9. sjednicu Vijeća, pozdravio nazočne, konstatirao 
prisutnost većine članova Vijeća te predložio slijedeći: 

 
DNEVNI RED: 
 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 
2. Usvajanje Pravilnika o obračunu i isplati plaća  
3. Usvajanje Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka 
4. Imenovanje službenika za zaštitu podataka 
5. Razno 

 
 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 
Predsjednik navodi da su članovi uz poziv dobili i zapisnik s prethodne sjednice. S 
obzirom da nije bilo nikakvih primjedbi od strane članova Vijeća na zapisnik, 
Predsjednik je zapisnik stavio na glasovanje. 
Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice. 
 
2. Usvajanje Pravilnika o obračunu i isplati plaća 
Predsjednik je riječ dao direktoru. On je članovima Vijeća predstavio Prijedlog 
Pravilnika o obračunu i isplati plaća na temelju zaključka s prošle sjednice o uvećanju 
plaća djelatnika TZM Zaton. Prijedlog Pravilnika o obračunu i isplati plaća stavljen je 
na raspravu. Nakon kraće rasprave, Predsjednik je Prijedlog dao na glasanje. 
 



 
 

 
 
 
 
 
Jednoglasnom odlukom usvojen je Pravilnik o obračunu i isplati plaća, 
naknada i ostalih primanja djelatnika Turističke zajednice mjesta Zaton. 
 
3. Usvajanje Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka 
Predsjednik je ponovo dao riječ direktoru. Direktor je naveo kako Pravilnik o obradi i 
zaštiti osobnih podataka se usvaja u cilju osiguravanja sukladnosti poslovanja 
Turističke zajednice mjesta Zaton s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog 
parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o 
slobodnom kretanju takvih podataka. Skrenuo je pozornost na pojedine članke u 
Pravilniku koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podataka. Prijedlog Pravilnika o 
o obradi i zaštiti osobnih podataka stavljen je na raspravu međutim nije bilo nikakvih 
komentara od strane članova Vijeća. Predsjednik je Prijedlog dao na glasanje. 
Jednoglasno je usvojen je Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka 
Turističke zajednice mjesta Zaton. 
 
4. Imenovanje službenika za zaštitu podataka 
Predsjednik je ponovno dao riječ direktoru da pobliže objasni imenovanje službenika 
za zaštitu podataka. Direktor je naveo da sukladno usvojenom Pravilniku o obradi i 
zaštiti osobnih podataka i članku 19. tog Pravilnika imenuje službenika za zaštitu 
podataka iz redova zaposlenika TZM Zaton. Predložio je Franu Pavlovića za 
službenika za zaštitu podataka. Ostalih prijedloga nije bilo te su se ostali članovi 
složili s njegovim prijedlogom.     
Jednoglasnom odlukom Frane Pavlović imenovan je službenikom za zaštitu 
podataka Turističke zajednice mjesta Zaton. 
 
6. Razno 

Direktor je naveo kako je do kraja kalendarske godine potrebno održati jednu 
sjednicu Turističkog vijeća i jednu sjednicu Skupštine TZM Zaton. Do kraja godine 
potrebno je donijeti Izmjene i dopune Financijskog plana TZM Zaton za 2021. godinu 
i Program rada i financijski plan TZM Zaton za 2022. godinu.  
 
Sjednica je završila u 17:30 sati. 
 
 
Zapisničar:                                                                            Predsjednik TZM Zaton: 
Frane Pavlović           Ante Peroš 

          
_________________                           ______________________ 


