Zaton, 19. ožujka 2021.g.
ZAPISNIK
sa 5. elektronske sjednice Skupštine Turističke zajednice mjesta Zaton dana
10. ožujka 2021. 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: Krešimir Milišić, Slaven Gospić, Branimir Peroš, Ante Peroš, Marko
Perić i Mate Menalo
Predsjednik Dragan Peša sazvao je 5. 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 Radne skupine kao posebnog radnog tijela Skupštine za nadzor
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. Razno
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 Radne skupine kao posebnog radnog tijela Skupštine za
nadzor za 2020. godinu
Predsjednik je uz poziv u privitku članovima poslao Izvješće Radne skupine kao
posebnog radnog tijela Skupštine za nadzor za 2020. godinu. U obrazloženju točaka
dnevnog reda direktor je naveo kako dana 02. ožujka 2021. godine Radna skupina
Skupštine provela je nadzor nad vođenjem poslova, o materijalnom i financijskom
poslovanju i raspolaganju sredstvima te o izvršavanju i provedbi Programa rada i
Financijskog plana Turističke zajednice mjesta Zaton za 2020. godinu. U izvješću su

navedeni svi koji su bili prisutni tijekom nadzora, popis dokumentacije koja je
pregledavana te mišljenje Radne skupine.
Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće Radne skupine kao posebnog
radnog tijela Skupštine za nadzor 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 Skupštine 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. Razno
U obrazloženju točaka dnevnog reda direktor je obavijestio članove Skupštine kako
je donesena odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na
području Grada Nina za 2021. godinu. Razdoblje kalendarske godine na koje se
odnosi zabrana izvođenja građevinskih radova je od 15. lipnja do 15. rujna 2021.
godine, u vremenu od 00:00 do 24:00 sata. Odluka je objavljena u Službenom
glasniku Grada Nina na poveznici https://grad-nin.hr/sluzbeni-glasnik-grada-nina09_20/ . Izvadak iz Službenog glasnika Grada Nina članovi su dobili u privitku poziva.

Zapisničar:
Frane Pavlović
___________________

Predsjednik TZM Zaton:
Dragan Peša
________________________

