
 

 
 

 
 

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, 20.02.2020. g. 
Broj: 07/20 
 

         

        ČLANOVIMA 

        TURISTIČKOG VIJEĆA 

 

             

                                                                                              
 
 

P O Z I V 
 
na 7. sjednicu Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Zaton koja će se održati 
dana 25.02.2020. (utorak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama zgrade Mjesnog 
odbora – Kolište 1 u Zatonu. 
 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 
2. Izvješće Nadzornog odbora za 2019.g. 
3. Izvješće o radu direktora i Turističkog ureda za 2019.g. 
4. Izvješće o turističkom prometu za 2019.g. 
5. Prijedlog financijskog izvješća s izvršenjem Programa rada za 2019.g. 
6. Prijedlog izvješća o radu Turističkog vijeća za 2019.g. 
7. Prijedlog Statuta Turističke zajednice mjesta Zaton 
8. 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 
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Zaton, 25. veljače, 2020.g. 

ZAPISNIK 
 

s 7. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Zaton održane dana 
25. veljače, 2020.g. 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, Renata Peša, 
Jasminka Patrk, Slaven Gospić, Krešimir Milišić 
Ostali prisutni: 
Ivan Miljković, direktor Turističkog ureda Turističke zajednice mjesta Zaton i Martina Peroš, 
stručni suradnik u Turističkom uredu Turističke zajednice mjesta Zaton 
 
Predsjednik Dragan Peša otvorio je 7. sjednicu Vijeća, pozdravio nazočne, konstatirao 
prisutnost svih članova Vijeća te predložio slijedeći: 

 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 
2. Izvješće Nadzornog odbora za 2019.g. 
3. Izvješće o radu direktora i Turističkog ureda za 2019.g. 
4. Izvješće o turističkom prometu za 2019.g. 
5. Prijedlog financijskog izvješća s izvršenjem Programa rada za 2019.g. 
6. Prijedlog izvješća o radu Turističkog vijeća za 2019.g. 
7. Prijedlog Statuta Turističke zajednice mjesta Zaton 
8. 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.  Izvješće Nadzornog odbora za 2019.g. 
Predsjednik je dao riječ direktoru Ivanu Miljkoviću. Direktor je iznio Izvješće Nadzornog 
odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova, o materijalnom i financijskom 
poslovanju i raspolaganju sredstvima te izvršavanju i provedbi programa rada i financijskog 
plana TZM Zaton za 2019.g. Zaključak Nadzornog odbora je da nemaju nikakvih primjedbi 
na vođenje poslova Zajednice. (Izvješće u prilogu). 
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S obzirom da nije bilo nikakvih komentara niti pitanja od strane članova Vijeća na dano 
Izvješće, Predsjednik je Izvješće stavio na glasovanje. 
Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora za 2019.g. 
 
 3. Izvješće o radu direktora i Turističkog ureda za za 2019.g. 
Predsjednik je ponovno dao riječ direktoru. On je članovima Vijeća detaljno obrazložio 
pojedine aktivnosti svog rada i rada Turističkog ureda za period od svog stupanja na 
dužnost. (Izvješće u prilogu). Predsjednik je otvorio raspravu. 
S obzirom da nije bilo nikakvih komentara niti pitanja od strane članova Vijeća na dano 
Izvješće, Predsjednik je Izvješće stavio na glasovanje. 
Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o radu direktora i Turističkog ureda za 
2019.g. 
 
 4.   Izvješće o turističkom prometu za 2019.g. 
Predsjednik je dao riječ direktoru. On je članovima Vijeća predstavio rezultate turističkog 
prometa za 2019.g., te naglasio da je u 2019.g. ostvareno 73.592 dolaska turista, tj. 0,06% 
manje u odnosu na 2017.g., te 598.018 noćenja turista, tj. 0,74% manje u odnosu na 2018.g. 
(Izvješće u prilogu). 
Izvješće je stavljeno na raspravu, međutim nije bilo nikakvih komentara od strane članova 
Vijeća. Predsjednik je zatim Izvješće dao na glasovanje. 
Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o turističkom prometu za 2019.g. 
 

    5.  Prijedlog financijskog izvješća s izvršenjem Programa rada  za 2019.g. 
Predsjednik je ponovno dao riječ direktoru da pobliže objasni Prijedlog financijskog izvješća 
za 2019.g. Predstavio je rezultate poslovanja za 2019.g. Obrazložio je detaljno svaku 
pojedinu stavku prihoda i rashoda te realizaciju aktivnosti kroz Program rada. (Izvješće u 
prilogu).  
Izvješće je stavljeno na raspravu, međutim nije bilo nikakvih komentara od strane članova 
Vijeća. Predsjednik je zatim prijedlog dao na glasanje. 
Jednoglasnom odlukom usvojen je Prijedlog financijskog izvješća s izvršenjem 
Programa rada za 2019.g. te se prosljeđuje na Skupštinu. 
 

6.  Prijedlog izvješća o radu Turističkog vijeća za 2019.g. 
Predsjednik je dao riječ direktoru. On je iznio predloženo izvješće o radu Turističkog vijeća 
koje će se podnijeti Skupštini na sljedećoj sjednici. (Izvješće u prilogu) 
Jednoglasnom odlukom usvojen je Prijedlog izvješća o radu Turističkog vijeća za 
2019.g. 

 
7. Prijedlog Statuta Turističke zajednice mjesta Zaton 

Direktor je iznio prijedlog teksta Statuta Turističke zajednice mjesta Zaton napravljen prema 
novom zakonu koji je stupio na snagu 01.01.2020. i smjernicama Ministarstva turizma u 
suradnji sa susjednim turističkim zajednicama i odvjetničkim uredom.   
Prijedlog Statuta Turističke zajednice mjesta Zaton stavljen je na raspravu. Ante Peroš je 
pitao koje su najznačajnije promjene u Statutu. Direktor je odgovorio obrazložeći neke 
zakonske promjene u 2020. godini koje su uvedene u Statut. Nakon kraće rasprave prijedlog 
je stavljen na glasovanje. 
Jednoglasnom odlukom usvojen je Prijedlog Statuta Turističke zajednice mjesta Zaton 
te se prosljeđuje Ministarstvu turizma na suglasnost. 
 

8. Razno 
Predsjednik je otvorio posljednju točku dnevnog reda. Otvorila se rasprava o radovima na 
kanalizaciji u Zatonu. Povelo se pitanje rokova trenutnih radova te da li će radovi utjecati na 
turističku sezonu.  
Jasminka Patrk povela je temu uređenja obale u Zatonu.  



Direktor je informirao članove Vijeća o još nekim promjenama u zakonu koje su stupile na 
snagu u 2020. godini.  
Predsjednik predlaže održavanje sjednice Skupštine za datum 02.03.2020.  
Drugih tema pod razno nije bilo. 
 
Sjednica je završila u 18:50 sati. 
 
 
Zapisničar:                                                                           Predsjednik TZM Zaton: 
Martina Peroš          Dragan Peša 

          
_________________                             ______________________ 
     

 


