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, 06. listopada 2020. g.
Broj: 03/20
ČLANOVIMA
TURISTIČKOG VIJEĆA

POZIV
na 3. sjednicu Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Zaton koja će se održati
dana 13. listopada 2020. (utorak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama zgrade
Mjesnog odbora – Kolište 1 u Zatonu.

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
Usvajanje Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta
Usvajanje Pravilnika o radnim odnosima
Usvajanje Pravilnika o obračunu i isplati plaća
Izvješće o turističkom prometu za period 01.01. - 30.09.2020.
Suglasnost na Prijedlog odluke Grada Nina o privremenoj zabrani
izvođenja građevinskih radova na području Grada Nina za 2021. godinu
7. Razno
U slučaju spriječenosti prisustvovanja sjednici, molimo da nas obavijestite na kontakt
broj 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
Dragan Peša
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Zaton, 14. listopada 2020.g.
ZAPISNIK
s 3. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Zaton održane dana
13. 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 Frane
Pavlović, stručni suradnik u Turističkom uredu.
Predsjednik Dragan Peša otvorio je 3. sjednicu Vijeća, pozdravio nazočne,
konstatirao prisutnost svih članova Vijeća te predložio slijedeći:
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
Usvajanje Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta
Usvajanje Pravilnika o radnim odnosima
Usvajanje Pravilnika o obračunu i isplati plaća
Izvješće o turističkom prometu za period 01.01. - 30.09.2020.
Prijedlog o visini turističke pristojbe za 2022. godinu, mišljenje TZM Zaton
Suglasnost na Prijedlog odluke Grada Nina o privremenoj zabrani
izvođenja građevinskih radova na području Grada Nina za 2021. godinu
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. Usvajanje Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta.
Predsjednik navodi da su članovi uz poziv dobili prijedlog Pravilnika o ustroju i
sistematizaciji radnih mjesta. S obzirom da nije bilo nikakvih primjedbi od strane
članova Vijeća na prijedlog Pravilnika, Predsjednik je Pravilnik stavio na glasovanje.
Jednoglasnom odlukom usvojen je Pravilnik o ustroju i sistematizaciji radnih
mjesta.
3. Usvajanje Pravilnika o radnim odnosima
Predsjednik navodi da su članovi uz poziv dobili prijedlog Pravilnika o radnim
odnosima. S obzirom da nije bilo nikakvih primjedbi od strane članova Vijeća na
prijedlog Pravilnika, Predsjednik je Pravilnik stavio na glasovanje.
Jednoglasnom odlukom usvojen je Pravilnik o radnim odnosima.
4. Usvajanje Pravilnika o obračunu i isplati plaća
Predsjednik navodi da su članovi uz poziv dobili prijedlog Pravilnika o obračunu i
isplati plaća. S obzirom da nije bilo nikakvih primjedbi od strane članova Vijeća na
prijedlog Pravilnika, Predsjednik je Pravilnik stavio na glasovanje.
Jednoglasnom odlukom usvojen je Pravilnik o obračunu i isplati plaća.
5. Izvješće o turističkom prometu za period 01.01. - 30.09.2020.
Predsjednik je riječ dao direktoru Turističkog ureda. On je članovima Vijeća
predstavio rezultate turističkog prometa za prvih devet 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.-31.09.2020.g.
6. Prijedlog o visini turističke pristojbe za 2022. godinu, mišljenje TZM
Zaton
Predsjednik je ponovno dao riječ direktoru da pobliže objasni Prijedlog o visini
turističke pristojbe za 2022. godinu od strane Zadarske županije te Mišljenje koje se
traži od strane Turističke zajednice mjesta Zaton na isti Prijedlog. Direktor je dao
Prijedlog mišljenja TZM Zaton da ono bude isto kao i prošle godine uz povećanje
iznosa pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem
paušalnom iznosu za sebe i članove uže obitelji. Lucija Županović je predložila iznos
od 100,00 kuna za prva dva člana i 40,00 kuna za svakog slijedećeg člana. Nakon
rasprave ostali vijećnici složili su se s njezinim prijedlogom. Predsjednik je zatim
Mišljenje navedeno u tablici dao na glasanje.

Noćenje u
smještajnom
objektu u
kojem se
obavlja
ugostiteljska
djelatnost po
osobi

Noćenje u
smještajno
m objektu
iz skupine
Kampovi
(Kampovi i
Kamp
odmorišta)
po osobi

01.01. do
31.12.

01.01. do
31.12.

10.00

8.00

Smještaj u
domaćinstv
u po
krevetu

350.00

Smještaj na
obiteljskom
poljoprivredno
m
gospodarstvu
po krevetu

200.00

Smještaj u
domaćinstv
u u kampu i
u objektu
vrste kamp
odmorište
ili kamp
odmorište robinzonski
smještaj - za
svaku
smještajnu
jedinicu

500.00

Smještaj na
obiteljskom
poljoprivrednom
gospodarstvu u
kampu i u objektu
vrste kamp
odmorište ili kamp
odmorište robinzonski
smještaj - za svaku
smještajnu jedinicu

250.00

Iznos pristojbe koju plaća vlasnik
kuće, apartmana ili stana za odmor u
godišnjem paušalnom iznosu za sebe
i članove uže obitelji

Prvi član

Drugi
član

Svaki
sljedeći
član

100.00

100.00

40.00

Jednoglasnom odlukom usvojeno je Mišljenje TZM Zaton na Prijedlog o visini
turističke pristojbe za 2022. godinu.
7. Suglasnost na Prijedlog odluke Grada Nina o privremenoj zabrani
izvođenja građevinskih radova na području Grada Nina za 2021.
godinu
Predsjednik je ponovno dao riječ direktoru da pobliže objasni Prijedlog odluke Grada
Nina o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Nina
za 2021. godinu te Suglasnost koja se traži od strane Turističke zajednice mjesta
Zaton na isti Prijedlog. Direktor je dao Prijedlog mišljenja TZM Zaton da se odbije
suglasnost na Prijedlog odluke Grada Nina zbog navedenog kalendarskog razdoblja
navedenog u Prijedlogu odluke. Dalija Pavlović Peroš predložila je da se period na
koji se odnosi zabrana izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije
građevine proširi na razdoblje od 01. lipnja do 30. rujna 2021. godine. Predsjednik
Dragan Peša, osvrčući se na razdoblje zabrane građevinskih radova, upozorio je da
treba imati razumijevanja za građevinske tvrtke koje posluju na području Grada Nina.
Lucija Županović istaknula je kako Vijeće Turističke zajednice mjesta Zaton treba
prvenstveno štititi interes svojih članova. Ostali članovi uključili su se u raspravu.
Nakon rasprave, Predsjednik je navedeni Prijedlog dao na glasanje.
Većinom glasova (8 za, 1 suzdržan) usvojen je Prijedlog da se odbije
suglasnost na Prijedlog odluke Grada Nina o privremenoj zabrani izvođenja
građevinskih radova na području Grada Nina za 2021. godinu te da se dostavi
Mišljenje Gradu Ninu da se navedeno razdoblje proširi od 01. lipnja do 30. rujna
2021. godine.
8. Razno
Pod razno nije bilo drugih tema.
Sjednica je završila u 19:10 sati.

Zapisničar:
Frane Pavlović
_________________

Predsjednik TZM Zaton:
Dragan Peša
____________________

