
 

 
 

 
 

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA ZATON 
Zadarska cesta 39a, Zaton, HR-23232 Nin 

Tel.: +385/23/265-461 Fax: +385/23/265-462 
e-mail: zaton-zd@inet.hr  www.zaton-zd.hr 

HR: HR5224020061100696892  OIB: 41848135762 
 

  
Zaton, 11. lipnja 2020. g. 
Broj: 01/20 
 

         

        ČLANOVIMA 

        TURISTIČKOG VIJEĆA 

 

        
 
 

P O Z I V 
 
na 1. sjednicu Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Zaton koja će se održati 
dana 15. lipnja 2020. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama zgrade 
Mjesnog odbora – Kolište 1 u Zatonu. 
 
 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Usvajanje Poslovnika o radu Turističkog vijeća 
2. Izvješće o turističkom prometu za period 01.01. - 31.05.2020. 
3. Financijsko izvješće za period 01.01. - 31.05.2020. i Prijedlog izmjena i 

dopuna financijskog plana za 2020. godinu 
4. Prijedlog manifestacije za ljeto 2020.  
5. Zahtjevi za donacijom i sponzorstvom 
6. Razno 

 
 
U slučaju spriječenosti prisustvovanja sjednici, molimo da nas obavijestite na tel. 
023/265461 ili na e-mail: zaton-zd@inet.hr 
 
 
 
 
 
 

Predsjednik 
          Dragan Peša 
 

mailto:zaton-zd@inet.hr
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TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA ZATON 
Zadarska cesta 39a, Zaton, HR-23232 Nin 

Tel.: +385/23/265-461 Fax: +385/23/265-462 
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 Zaton, 15. lipnja, 2020.g. 

 
ZAPISNIK 

 
s 1. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Zaton održane dana 
15. lipnja 2020. godine s početkom u 18:00 sati u prostorijama zgrade Mjesnog 
odbora u Zatonu 
 
Prisutni: 
Predsjednik: Dragan Peša 
Članovi: Marin Predovan, Lucija Županović, Ante Peroš, Ivan Pavlović, Rozmari 
Peroš, Slaven Gospić, Krešimir Milišić, Dalija Pavlović Peroš 
Ostali prisutni: 
Ivan Miljković, direktor Turističkog ureda Turističke zajednice mjesta Zaton i Martina 
Peroš, stručni suradnik u Turističkom uredu. 
 
Predsjednik Dragan Peša otvorio je 1. sjednicu Vijeća, pozdravio nazočne, 
konstatirao prisutnost svih članova Vijeća te predložio slijedeći: 

 
DNEVNI RED: 
 

1. Usvajanje Poslovnika o radu Turističkog vijeća  
2. Izvješće o turističkom prometu za period 01.01.-31.05.2020. 
3. Financijsko izvješće za period 01.01.-31.05.2020. i Prijedlog izmjena i 

dopuna financijskog plana za 2020.g. 
4. Prijedlog manifestacije za ljeto 2020. godine 
5. Zahtjevi za donacijom i sponzorstvom 
6. Razno 

 

1. Usvajanje Poslovnika o radu Turističkog vijeća  
Predsjednik navodi da su članovi uz poziv primili prijedlog Poslovnika o radu 
Turističkog vijeća. Predsjednik obrazlaže Poslovnik o radu Turističkog vijeća. 
Primjedbi na Poslovnik nije bilo. Poslovnik o radu Turističkog vijeća je dan na 
glasovanje. 
Jednoglasnom odlukom usvojen je Poslovnik o radu Turističkog vijeća 
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2. Izvješće o turističkom prometu za period 01.01.-31.05.2020.g. 
Predsjednik je riječ dao direktoru Turističkog ureda. On je članovima Vijeća 
predstavio rezultate turističkog prometa za prvih pet mjeseci 2020. godine (Izvješće u 
prilogu). 
Izvješće je stavljeno na raspravu, međutim nije bilo nikakvih komentara od strane 
članova Vijeća. Predsjednik  je zatim Izvješće dao na glasanje. 
Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o turističkom prometu za period 
01.01.-31.05.2020.g. 
 

3. Financijsko izvješće za period 01.01.-31.05.2020.g. i Prijedlog izmjena 
i dopuna financijskog plana za 2020.g. 

Predsjednik je ponovno dao riječ direktoru da pobliže objasni Financijsko izvješće i 
Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana. Predstavio je rezultate poslovanja za 
prvih pet mjeseci 2020. godine. Obrazložio je detaljno svaku pojedinu stavku prihoda 
i rashoda te realizaciju aktivnosti kroz Program rada. Također je navodio razloge  
Prijedloga izmjena i dopuna u financijskom planu, što je dostavljeno i u pisanom 
obliku. (Izvješće u prilogu). 
Prijedlog je stavljen na raspravu. Slaven Gospić i Krešimir Milišić su imali pitanje oko 
stavke internet oglašavanja. Direktor im je odgovorio kako će planirani iznos smanjiti 
sukladno smanjenju prihoda. Slaven Gospić je imao pitanje i u svezi stavke o 
potporama i donacijama. Direktor mu je odgovorio da će to biti posebna točka 
dnevnog reda današnje sjednice. Ostalih komentara nije bilo. Predsjednik je stavio 
Financijsko izvješće na glasanje.  
Jednoglasnom odlukom usvojeno je Financijsko izvješće za period 01.01.-
31.05.2020.g. 
Predsjednik je stavio Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana na glasanje. 
Jednoglasnom odlukom usvojen je Prijedlog izmjena i dopuna financijskog 
plana za 2020.g. te se prosljeđuje na Skupštinu. 

 
4. Prijedlog manifestacije za ljeto 2020.g. 

Predsjednik je dao riječ direktoru da obrazloži prijedlog manifestacije planiran za 
ljetnu sezonu. Direktor je predložio sljedeću manifestaciju: 

 

DATUM LOKACIJA OPIS DOGAĐANJA TROŠAK 
31. srpnja 2020. Ljetna pozornica 

Jaz 
Zatonska fešta 

- Jasmin Stavros 
- Grupa Naranča 

- Degustacija 
tradicionalnih 
jela 

60.000,00 kn 

 
Direktor je naglasio da je bio planiran bogat program manifestacija za ljeto 2020. 
godine. No zbog nastale situacije s korona virusom COVID-19 i izvjesnim 
smanjenjem planiranih prihoda otkazale su se sve planirane manifestacije izuzev 
Zatonske fešte kao najprepoznatljivije manifestacije u Zatonu.  
Na kraju je istaknuo da su ukupni troškovi planirani na iznos od 60.000,00 kn, a 
troškovi obuhvaćaju: honorar izvođača, poreze i ostala davanja, trokove ZAMP-a, 
usluge redarske službe, nabavku namirnica za pripremu jela, usluge najma i montaže 
bine i binske opreme, štandova, električne energije, oglašavanje događanja. 



Predsjednik je otvorio raspravu. Slaven Gospić je predložio mogućnost organizacije 
više manjih događanja umjesto jednog većeg. Direktor je odgovorio kako smatra da 
će ova najprepoznatljivija zatonska manifestacija privući više posjetitelja nego manje 
manifestacije. U raspravu su se uključili i ostali članovi Vijeća. Nakon kraće rasprave 
članovi Vijeća su zaključili da je ipak u ovoj situaciji bolje rješenje organizacija 
Zatonske fešte umjesto više manjih događanja.  
Predsjednik je prijedlog manifestacije stavio na glasovanje. 
Jednoglasnom odlukom usvojen je prijedlog manifestacije za ljeto 2020.g.  
 

5. Zahtjevi za donacijom i sponzorstvom 
Predsjednik je pročitao zamolbe Udruga i Klubova u kojima se traži financijska 
pomoć.  
Nakon kratke rasprave jednoglasno je donesena odluka o dodjeli donacija 
sljedećim udrugama i klubovima: 

- Udruzi za poticanje razvoja mjesta Zaton – „Kaštel“, Zaton – 5.000,00 kn 
- Malonogometnom klubu Zaton – 5.000,00 kn 

 
6. Razno 

Predsjednik je najavio održavanje sjednice Skupštine za datum 23. lipnja. 2020. 
Pod razno nije bilo drugih tema. 
 
Sjednica je završila u 18:50 sati. 
 
 
 
Zapisničar:                                                                            Predsjednik TZM Zaton: 
Martina Peroš        Dragan Peša 

          
_________________                  ____________________ 
     
 


